คาสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๘๕๙ / ๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓)
............................................
ตามที่จั งหวัดนนทบุรี ได้มีคาสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๕๒ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็น การ
ป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ไปแล้วนั้น จากการลงตรวจค้นหาเชิงรุกและสอบสวนโรคพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน
ในโรงงานผลิตและจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์น้าจิ้ม ซอสปรุงรส ตั้งอยู่เลขที่ 29/19 และ 29/21 หมู่ที่ 2
ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี ตาบลลาโพ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ ๓๔ และ ๓๕ แห่ งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ (๑) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่
สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ได้กาหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดนนทบุ รี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุ รี
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ปิดโรงงานผลิตและจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์น้าจิ้ม ซอสปรุงรส ตั้งอยู่เลขที่ 29/19 และ
29/21 หมู่ที่ 2 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี ตาบลลาโพ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และห้าม
บุคคลใดเข้า-ออกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๔
ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ให้ถือว่าบุคคลที่อยู่ภายในสถานที่ตามข้อ ๑ เป็นผู้ติดเชื้อ
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย จึงให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และเพื่อความปลอดภัยให้เข้ารับ
การรักษา แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคกาหนด
/ข้อ ๓ มอบหมาย ...

-๒ข้อ ๓ มอบหมายนายอาเภอบางบัวทองเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
จังหวัดนนทบุ รี ส านั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ส่ว นราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และนายจ้ า ง เจ้ าของ
ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลสถานที่ ในการกากับ ดูแล และบริหารจัดการพื้นที่ในข้อ ๑ และข้อ ๒
ข้อ ๔ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคาสั่งดังต่อไปนี้
(๑) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘)
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่าที่ยังไม่ถูกแก้ไขโดยคาสั่งปิดสถานที่ฯ ฉบับอื่น
(๒) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙)
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑)
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(๔) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒)
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคาปรึกษาสามารถติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ได้ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ งตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

