
 
 
 

                 
ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี 
ที ่ ๑๗๙๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑)  
............................................ 

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีค าสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๕๐ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการช่ัวคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนค าสั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราวบางส่วนเพื่อเป็น
การป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควิด-19 ไปแล้วนั้น จากการลงตรวจค้นหาเชิงรุกและสอบสวนโรคพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เป็นกลุ่มก้อนในโรงงานผลิตและขายส่งเสื้อผ้าส าเร็จรูป ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๓ หมู่ที่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) 
ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕)  ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ก าหนดให้
จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี  
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีค าสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ปิด โรงงานผลิตและขายส่งเสื้อผ้าส าเร็จรูป ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๓ หมู่ที่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และห้ามบุคคลใดเข้า-ออกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงาน ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2564 

ข้อ ๒ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ให้ถือว่าบุคคลที่อยู่ภายในสถานที่ตามข้อ ๑ เป็นผู้ติดเชื้อ
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย จึงให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และเพ่ือความปลอดภัยให้เข้ารับ
การรักษา แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคก าหนด 

 
/ข้อ ๓ มอบหมาย ... 

  



 

 

-๒- 

ข้อ ๓ มอบหมายนายอ าเภอปากเกร็ดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และนายจ้าง เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล
สถานที่ ในการก ากับ ดูแล และบริหารจัดการพื้นที่ในข้อ ๑ และข้อ ๒  

ข้อ ๔ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามค าสั่งดังต่อไปนี้  
(๑) ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ เร่ือง  สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ ๔๘) 

ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่าที่ยังไม่ถูกแก้ไขโดยค าสั่งปิดสถานที่ฯ ฉบับอ่ืน 
(๒) ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ เร่ือง  สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ ๔๙) 

ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๓) ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๕/๒๕๖๔ เร่ือง  สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ ๕๐) 

ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับค าปรึกษาสามารถติดต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒ , ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓ , ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ 
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐ 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการก าหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

        สั่ง ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                               
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี 

ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี 
 

 


