ดวนที่สุด

ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๑๓๗

ศาลากลางจังหวัดนาน
ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
เรียน รองผูวาราชการจังหวัดนาน ผูบ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาน
ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนาน นายกเทศมนตรีเมืองนาน และโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด–๑๙ จังหวัดนาน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สำเนาข อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห งพระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาข อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห งพระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. สำเนาคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๔. สำเนาคำสั่งจังหวัดนาน ที่ ๘๔๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ตามที่ สถานการณ การแพร ระบาดของโรคโควิ ด-๑๙ ยั งคงปรากฏอยู ในประเทศไทย แม จ ะ
ควบคุ มไว ได ในระดั บ หนึ่ งแล ว และเพื่ อ เป น การป อ งกั น และยั บ ยั้ งการแพรร ะบาดของโรคนายกรั ฐ มนตรี
โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได ข ยายระยะเวลาการบั ง คั บ ใช ป ระกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ใน
ทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดและคำสั่ง ดังนี้
๑. ข อ กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เพื่อใหการบังคับใชมาตรการ
ตางๆ ยังคงดำรงอยูตอไปเพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปสูพื้นที่อื่นและปองกันมิใหโรคกลับมา
แพรระบาดใหมในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได ประกอบดวย การหามออกนอกเขตเคหสถาน การหามหรือขอจำกัด
การดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอยางตามพระราชกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ แนวทางการปฏิบัติ
ศาสนกิ จหรือศาสนพิ ธีในวั น สำคั ญ ทางศาสนาหรือตามประเพณี นิย ม รวมถึงการให ป ระชาชนงดหรือชะลอ
การเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดเวนแตมีความจำเปน (สิ่งที่สงมาดวย ๑)
๒. ข อ กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : ผอนคลายการบังคับใชบาง
/มาตรการ...
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มาตรการในการป อ งกั น และการแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด -๑๙ ตามลำดั บ ขั้ น ตอนการควบคุ มโอกาสเสี่ ย ง
ของบุ คคล สถานที่และประเภทกิจกรรมที่ เกี่ยวของเพื่อลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคมและ
ความมั่น คงตามหลั กเกณฑขององคการอนามัยโลกและตามผลการประเมิ นสถานการณ ของฝายสาธารณสุข
โดยประกอบดวย กิจกรรมที่ ดำเนิ นการหรือทำได บ างอย างและแนวทางปฏิ บัติส ำหรับ เจาของหรือผูจัดการ
สถานที่ตามกิจกรรมขางตนทุกประเภทในการรับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและ
อุปกรณที่ใชและจัดใหมีมาตรการปองกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด (สิ่งที่สงมาดวย ๒)
๓. คำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : กำหนดแนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใหหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไข
สถานการณฉุกเฉินและพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมใน
การปองกันโรคอยางเครงครัด (สิ่งที่สงมาดวย ๓)
ในการนี้ เพื่ อเป น การป องกัน และยับ ยั้งการแพรระบาดของโรคโควิ ด-๑๙ ของจั งหวัดนาน
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดังกลาวขางตน จึงดำเนินการ ดังนี้
๑. จังหวัดนาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรค ไดมีคำสั่งปดสถานที่ซึ่งมีโอกาส
เสี่ยงตอการแพรระบาดโรค ประกอบดวย โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง สวนน้ ำ สนามเด็กเล น
สวนสนุก สวนสัตว สถานที่เลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบรดหรือการละเลนอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร บิลเลียด
สถานที่ เล นโบว ลิ่ งหรื อ ตู เกม ร า นเกมและร า นอิ นเตอร เ น็ ต สระว า ยน้ ำสาธารณ ะ สนามชนไก
ห างสรรพสิ นค า/ศู นย การค า (ยกเว นวุ ปเปอรมารเก็ ต ร านขายยา สิ นค าเบ็ ดเตล็ ดที่ จำเป นต อการใช ชี วิ ต และ
รานคาปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเทานั้น สวนแผนกรานอาหาร
ให เป ด เฉพาะการนำกลั บ ไปบริ โภคที่ อื่ น ) สถานที่ อ อกกำลั งกายฟ ต เนส คลิ ก นิ ก เวชกรรมเสริ ม ความงาม
ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ หองสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแล
ผูสูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู (ยิม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สนามมา สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเทาและสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ในพื้นที่จังหวัดนานเปน
การชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (สิ่งที่สงมาดวย ๔)
๒. ให ส วนราชการ หน วยงานรัฐวิ สาหกิ จ อำเภอและองค กรปกครองส วนท องถิ่ นถื อ ปฏิ บั ติ
ตามขอกำหนด และคำสั่งดังกลาวขางตนอยางเครงครัด และใหมอบหมายคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนาน
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย หรือผูที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนานมอบหมาย มีหนาที่กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ หรือตักเตือนหามปรามสถานประกอบการหรือกิจกรรมที่ไดรับการผอนคลาย
/ใหปฏิบัติ...
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ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคตามที่ขอกำหนดและประกาศกำหนด หากพบวามีการฝาฝนหรือเปนอันตราย
ตอการปองกัน การแพรของโรคใหเสนอคณะกรรมการโรคติด ตอจังหวัด นานเพื่อปดสถานที่ดังกลาวเปนการ
เฉพาะรายต อไป สำหรับ อำเภอขอให แจงองคกรปกครองส วนทองถิ่น กำนั น ผูใหญ บาน ประชาชนในพื้ น ที่
สถานประกอบการหรือกิจกรรมที่ไดรับการผอนผันทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
๓. ให โฆษกศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 จังหวัดนานชี้แจงและสรางการรับรูเกี่ยวกับ
ขอกำหนดและแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิ ด-๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให แก
ผูประกอบการ พนักงาน ผูใหบริการ ผูรับบริการ และประชาชน ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ
๔. ให ส วนราชการ หน วยงานรั ฐวิ สาหกิ จ อำเภอและองค กรปกครองส วนท องถิ่ น ประมวล
ผลการปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ พร อมทั้ งป ญหา/อุ ปสรรค ข อจำกั ด และความต องการรั บการสนั บสนุ น รายงานให
จังหวัดนาน (กลุมงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนาน) ทราบเปนประจำทุกวัน ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น
อนึ่ ง สำหรั บการป ด โรงแรมที่ ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมตามกฎหมายว าด ว ย
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ใหบริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน
ยกเวนโรงแรมซึ่งทางราชการใชเปนโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการหรือใชเพื่อประโยชนอื่นใด
ในทางราชการ ในการแกไขปญหาตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามความในประกาศลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเรงดวนในการเฝาระวัง
ป อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด ๑๙ (Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบั บ ที่ ๕) ให ใชบั งคั บ ตามนั ยข อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน

สำนักงานจังหวัด
กลุมงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๕)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่อให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
ไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ โ รคกลั บ มำแพร่ ร ะบำดใหม่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง เคยควบคุ ม ได้ อำศั ย อ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรี
จึงออกข้อกำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป
ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดด้วย เช่น ออกนอกเคหสถำน
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือมั่วสุมชุมนุมกันทำกิจกรรม
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดั งกล่ำว อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติด ต่อ
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น เช่น ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน หรือกระทำกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดในเรื่องอื่น ๆ
นอกจำกเรื่องกำรห้ ำมออกนอกเคหสถำน และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
อื่นด้วย เช่น เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ ๖ แห่ งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็ให้ดำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น
ทุ ก ฐำนควำมผิ ด ทั้ ง นี้ ทำงรำชกำรอำจพิ จ ำรณำขึ้ น ทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ดั ง กล่ ำ ว
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้
ข้อ ๒ กำรห้ ำ มหรื อข้ อจ ำกั ด กำรดำเนินกำรหรือ กำรทำกิจ กรรมบำงอย่ ำงตำมพระรำช
กำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(๑) ห้ ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพื่อ
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือกำรทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจำนวนมำก
เว้นแต่เป็นกำรดำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย เช่น กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ
กำรจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ
ต้องเว้นระยะห่ำงทำงสังคมระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อยหนึง่ เมตร สถำนที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้ง
หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลำทำกิจกรรมไม่นำน และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
ในกรณีเป็นกำรประชุม กำรสัมมนำ ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) ห้ ำ มผู้ ใ ดใช้ ท่ ำ อำกำศยำนเพื่ อ กำรขึ้ น ลงของอำกำศยำนเว้ น แต่ เ ป็ น ไปตำม
ประกำศ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศกำหนด
(๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก ทำงน้ำหรือทำงอำกำศ ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไข เงื่อนเวลำ และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 หรือ
ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ
ก ำหนดซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น มำตรกำรส ำหรั บ ชำวต่ ำ งประเทศ และมำตรกำรส ำหรั บ ผู้ มี สั ญ ชำติ ไ ทย
เพื่อป้องกัน กำรแพร่ระบำดของโรค และควบคุมจำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต
(๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ สั่งหรือกำหนด
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรกำหนด ต้องปฏิบัติตำมคำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่กำหนด
(๖) ให้ ผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนครและผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด อำศั ย อ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้
โรงมหรสพ สถำนบริกำร ผับ บำร์ สถำนบันเทิง สวนน้ำ สนำมเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถำนที่เล่น
สเก็ ต หรื อ โรลเลอร์ เ บรดหรือ กำรละเล่ น อื่ น ๆ ในท ำนองเดี ย วกั น สนุ ก เกอร์ บิ ล เลี ย ด สถำนที่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต สระว่ำยน้ำสำธำรณะ สนำมชนไก่ ห้ำงสรรพสินค้ำ
ศูนย์กำรค้ำ สถำนที่ออกกำลังกำยฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม
สถำนที่ จั ด นิ ท รรศกำร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุ ด สำธำรณะ สถำนรั บ เลี้ ย งเด็ ก สถำนดู แ ลผู้ สู ง อำยุ
สนำมมวย โรงเรี ย นสอนศิ ล ปะกำรต่ อ สู้ (ยิ ม ) สถำนที่ สั ก หรื อ เจำะผิ ว หนั ง หรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
ของร่ ำ งกำย สถำบั น ลี ล ำศหรื อ สอนลี ล ำศ สนำมม้ ำ สถำนประกอบกิ จ กำรอำบน้ ำ อบไอน้ ำ
อบสมุ น ไพร สถำนประกอบกำรเพื่ อ สุ ข ภำพ สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย นวดฝ่ ำ เท้ ำ และ
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สถำนประกอบกิจ กำรอำบ อบ นวด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ นกำรชั่ วครำว จนกว่ ำ จะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป
(๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด จำกัดหรือ
ห้ำมกำรดำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรทำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม (๖)
เพิ่ ม เติ ม ภำยในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ต ำมพระรำชบั ญญั ติโ รคติด ต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ ก ำรสั่ งให้เปิด
ดำเนิ น กำรสถำนที่ห รือกิจกรรมใด ๆ ที่มีคำสั่งปิด หรือมีข้อจำกัดกำรใช้สถำนที่ต ำม (๑) ถึง (๕)
หรื อ ตำมที่ มี ค ำสั่ ง ปิ ด ตำม (๖) และ (๗) จะกระท ำมิ ไ ด้ จ นกว่ ำ จะได้ ป ระเมิ น สถำนกำรณ์ แ ละ
มีข้อกำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป
ข้อ ๓ คำสั่งหรือกำรกำหนดตำมข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ถือว่ำเป็นคำสั่ง
ตำมข้อกำหนดที่ออกตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วย
ข้อ ๔ กำรปฏิ บั ติ ศ ำสนกิ จ หรื อ ศำสนพิ ธี ใ นวั นส ำคั ญ ทำงศำสนำหรือ ตำมประเพณีนิยม
ณ ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนนั้น
ในกรณี มี มำตรกำรหรือ คำแนะน ำขององค์ กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรื อของทำงรำชกำรเกี่ยวกับ
กำรป้องกันโรค ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือคำแนะนำดังกล่ำว
ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีควำมจำเป็น
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งต้องรับกำรตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบตั ติ ำม
มำตรกำรป้ องกั น โรคตำมที่ ท ำงรำชกำรกำหนดอั น อำจท ำให้ ก ำรเดินทำงต้ องใช้ เ วลำมำกกว่ำปกติ
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๖)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด 19 ตำมลำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล สถำนที่ และประเภทกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ลดผลกระทบต่อ ประชำชนด้ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม และควำมมั่ นคงตำมหลั กเกณฑ์
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ ฝ่ำยผู้ประกอบกำร และฝ่ำยผู้บริโภค แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และคำแนะนำของทำงรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรั ฐ มนตรี จึ ง ออกข้ อ ก ำหนดเป็ น กำรทั่ ว ไปและข้ อ ปฏิ บั ติ แ ก่
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรผ่ อ นคลำยให้ ด ำเนิ น กำรหรื อ ท ำกิ จ กรรมบำงอย่ ำ งได้ เพื่ อ เป็ น กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ ป ระชำชนในกำรท ำกิ จ กรรมด้ ำ นเศรษฐกิ จ และกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ตลอดจนด้ ำ น
กำรออกกำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง ภำยใต้บังคับข้อกำหนด
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและคำแนะนำของทำงรำชกำร
ให้ ส ถำนที่ สถำนประกอบกำรหรื อ กิ จ กรรมซึ่ ง รั ฐ อนุ ญ ำตให้ เ ปิ ด บริ ก ำรหรื อ มี น โยบำยสนั บ สนุ น
ให้ เปิด ดำเนิ นกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ ๑๒ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ธนำคำร โรงงำน สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง
ยังคงเปิดดำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม ส่วนสถำนที่ สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อกำหนด
ประกำศ หรือคำสั่งให้ปิดหรือจำกัดกำรดำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้ ในระยะแรกนี้
ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ ทั่ ว รำชอำณำจั ก รตำมควำมสมั ค รใจและควำมพร้ อ ม ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรดำเนินชีวิต
ก. กำรจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่ำอำกำศยำน สถำนีรถไฟ สถำนีขนส่ง
โรงพยำบำล ร้ ำ นอำหำรหรือ เครื่อ งดื่ม ร้ ำ นสะดวกซื้อ รถเข็ น หำบเร่ แผงลอย ซึ่ ง ไม่ รวมถึง
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สถำนบริกำร ผับ บำร์ ให้เปิดได้โดยอำจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น
ก็สำมำรถทำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและคำแนะนำของ
ทำงรำชกำร
ส ำหรั บ ร้ ำ นอำหำรหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง จ ำหน่ ำ ยสุ ร ำ ให้ เ ปิ ด ได้ แ ต่ ห้ ำ มกำรบริ โ ภคสุ ร ำ
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน
ข. ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ ศู น ย์ ก ำรค้ ำ คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ เปิ ด ได้ เ ฉพำะซู เ ปอร์ ม ำร์ เ ก็ ต
ร้ำนขำยยำ สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธนำคำร
ที่ทำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรนำกลับไป
บริโภคที่อื่น
ค. ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก /ค้ ำ ส่ ง ขนำดย่ อ ม ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก /ค้ ำ ส่ ง ชุ ม ชน ตลำด ตลำดน้ ำ และ
ตลำดนั ด ให้ เ ปิ ด ได้ โ ดยต้ อ งควบคุ ม ทำงเข้ำ ออก จั ด ให้ มี ก ำรตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ ำ งกำยผู้ ใ ห้ และ
ผู้ใช้บริกำร กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรชำระรำคำ
ง. ร้ ำ นเสริ ม สวย แต่ ง ผมหรื อ ตั ด ผมส ำหรั บ บุ รุ ษ หรื อ สตรี ใ ห้ เ ปิ ด ได้ เ ฉพำะกิ จ กรรม
สระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน
(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ
ก. โรงพยำบำล คลิ นิ ก สถำนทั น ตกรรมหรื อ สถำนพยำบำลทุ ก ประเภท ที่ จั ด ตั้ ง
โดยชอบด้วยกฎหมำย
ข. สนำมกอล์ ฟ หรื อ สนำมฝึ ก ซ้ อ มกอล์ ฟ ให้ เ ปิ ด ได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ มี ผู้ ช มมำชุ ม นุ ม กั น หรื อ
เป็นกำรแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮำส์ หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม (๑) ก.
ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง
ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนั อยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้ำ ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ
เป็นกำรแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮำส์ หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม (๑) ก.
ง. สวนสำธำรณะ ลำน - พื้นที่กิจกรรมสำธำรณะ สถำนที่ออกกำลังกำย สนำมกีฬำ
ลำนกีฬำ ให้เปิดได้เฉพำะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อกำรเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยำน หรือกำรออกกำลังกำย
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน กำรละเล่น กำรแสดง
จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์ สปำ อำบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์
ข้อ ๒ ให้ เ จ้ ำ ของหรื อ ผู้ จั ด กำรสถำนที่ ต ำมข้ อ ๑ (๑) หรื อ (๒) ทุ ก ประเภทมี หน้ ำที่
รับผิดชอบกำรดูแลรักษำควำมสะอำดของสถำนที่ ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมำตรกำรป้องกัน
โรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำ
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือทำงรำชกำรกำหนด เช่น กำรให้เข้ำใช้บริกำร
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โดยนั ด หรือแจ้งล่วงหน้ำ กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน กำรจำกัด จำนวน
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร ทั้งนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ
ให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน
กำรแพร่ของโรค ให้เสนอผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
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คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ 2/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตำมที่นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
และต่อมำ ได้ประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร (ครำวที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ ำ ว และตำมค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น ไปอย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ๔ (๒) ของค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตัง้ ผู้กำกับกำรปฏิบตั ิงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นำยกรั ฐ มนตรี ใ นฐำนะผู้ อ ำนวยกำร
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

ก. การจาหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง
สถานบริการ ผับ บาร์

1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ
2) ลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
3) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จาหน่ายอาหาร
4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นงั่ หรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได้

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จาเป็น

๑) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้พนักงานและผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ
การดาเนินชีวติ
1) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล
2) สธ. ออกคูม่ ือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม
๓) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ ศปก.อาเภอ, ศปก.
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ธนาคาร ที่ทาการหน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิด
เฉพาะการนากลับไปบริโภคที่อื่น

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากาหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นงั่ หรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร
3) อาจเพิม่ มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด
ตลาดน้า และตลาดนัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลัง
1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการ
๑) ศปก.จังหวัด,
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
ศปก.อาเภอ, ศปก.
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
สาหรับผู้ประกอบการ และผูใ้ ช้บริการ
ตาบล และอปท.
หน้ากากผ้าเสมอ
ตามขีดความสามารถ
มีหน้าที่กากับดูแล
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา 2) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่น
และออกคู่มือ
ฆ่าเชื้อโรค
สาหรับเด็ก
การปฏิบัติตาม
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง 3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ความเหมาะสมกับพื้นที่
ในการเลือกสินค้าและการชาระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ ๒) ศปม. จัดกาลัง
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก สายตรวจร่วม ตารวจ
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ทหาร สธ. และ
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือ
ตัดผม สาหรับบุรุษหรือสตรี
(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)

๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
๕) ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการ
ลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผูใ้ ช้บริการ
ตามขีดความสามารถ
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
4) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล
และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด

2. กิจกรรมด้านการออกกาลัง
กายหรือการดูแลสุขภาพ
ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม ๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
กอล์ฟ
พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เป็นหวัด สาหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
สถานที่

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
อยู่เสมอ
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล
และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท ๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล
เครื่องเล่นออกกาลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหวัด สาหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า ศปก.อาเภอ, ศปก.
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
สถานที่
ตาบล และอปท.
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
มีหน้าที่กากับดูแล
หรือหน้ากากผ้า
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม
และออกคู่มือ
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา มาตรการเสริมในข้อ 1. ก
การปฏิบัติตาม
ฆ่าเชื้อโรค
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ ๒) ศปม.จัดกาลัง
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก สายตรวจร่วม ตารวจ
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ทหาร สธ. และ
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่
เครื่องเล่นออกกาลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ออกกาลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ตามขีดความสามารถ
ตาบล และอปท.
(เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อการเดิน ๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 2) งดจาหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร
มีหน้าที่กากับดูแล
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน
หรือหน้ากากผ้า
ในสวนสาธารณะและสนามกีฬา
และออกคู่มือ
หรือการออกกาลังกายด้วยวิธีอื่น ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา ๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
การปฏิบัติตาม
เป็นส่วนบุคคล)
ฆ่าเชื้อโรค
การละเล่น การแสดง
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
๒) ศปม. จัดกาลัง
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ สายตรวจร่วม ตารวจ
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ทหาร สธ. และ
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
3. อื่นๆ
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา
๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
สัตว์ สปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยง ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
หรือรับฝากสัตว์
มูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ

1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
และงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
ด้วยการลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี)
สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้ง
ที่ให้บริการ
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด

หมายเหตุ :
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑
มาตรการเสริม เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อทาให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดาเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการปองกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด–19
แนบทายคำสั่งศูนยบริการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
กิจการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการ
ดำเนินชีวิต
ก. การจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในโรงแรม ทาอากาศยาน สถานี
รถไฟ สถานีขนสง โรงพยาบาล
รานอาหารหรือเครื่องดื่ม
รานสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร
แผงลอยซึ่งไมรวมถึงสถานบริการ
ผับ บาร

ข. หางสรรพสินคาและศูนยการคา
คอมมูนิตี้มอลลใหเปดไดเฉพาะ
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายยา
สินคาเบ็ดเตล็ดที่จำเปนตอ
การใชชีวิตและรานขายปลีกธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคมธนาคาร
ที่ทำการหนวยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจเทานั้น สวนแผนก
รานอาหารใหเปดเฉพาะ
การนำกลับไปบริโภคที่อื่น

มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบอยๆ ทั้งกอนและหลังการ
ใหบริการ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ใหผูประกอบการ พนักงานบริการ ผูใชบริการสวมหนากาก
อนามัย หรือหนากากผา
3) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
ฆาเชื้อโรค
4) ใหเวนระยะระหวางโตะ และระหวางที่นั่ง รวมถึงระยะหาง
ระหวางเดิน อยางนอย 1 เมตร
5) ใหควบคุมจำนวนผูใชบริการ มิใหแออัด

1)
2)
3)
4)
5)

แนบทายสิ่งที่สงมาดวย ๓

มาตรการเสริม

1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือ
เปนหวัด สำหรับผูประกอบการ พนักงานบริการ
และผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ
2) ลดเวลาในกาสรทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปน
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน
3) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในสถานที่จำหนายอาหาร
4) จัดใหมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน หางกันอยางนอย
1 เมตร
5) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสม หรือใช
มาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและรายงาน
ในบางพื้นที่
ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบอยๆ ทั้งกอนและหลังการ 1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด
ใหบริการ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
สำหรับผูประกอบการ พนักงานบริการ และผูใชบริการ ตาม
ใหพนักงานบริการและผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ
ขีดความสามารถ
หนากากผา
2) จัดใหมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหางกันอยางนอย 1 เมตร
3) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
ใหมีการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและความจำเปน
ฆาเชื้อโรค
หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและรายงาน
ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 1 เมตร
ใหควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัด หรือพิจารณากำหนด
ในบางพื้นที่ก็ได
มาตรการลดเวลาในการใชบริการใหสั้นลงเทาที่จำเปนโดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน

-๒กิจการ/กิจกรรม
ค. รานคาปลีก/คาสงขนาดยอม
รานคาปลีก/คาสงชุมชน ตลาด
ตลาดน้ำและตลาดนัด

ง. รานเสริมสวย แตงผม หรือตัดผม
สำหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะ
สระ ตัด ซอยผม แตงผม)

มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสบอยๆทั้งกอนและหลังการ
ใหบริการและใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ใหผูประกอบการผูใชบริการสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาเสมอ
3) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือเจลหรือน้ำยาฆาเชื้อโรค
4) ใหเวนระยะหางของแผงหรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะหาง
ในการเลือกสินคาและราคาหางกันอยางนอย 1 เมตร
5) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน
การทำใหสั้นลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอ
สัมผัสระหวางกัน
1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น
พื้นผิวสัมผัสของราน อุปกรณกอนและหลังการใหบริการ
และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ใหชางตัดผมและผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ
หนากากผาเสมอ
3) ใหมีการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆา
เชื้อโรค
4) ใหเวนระยะหางระหวางเกาอี้ตัดผม อยางนอย 1.5 เมตร
5) ใหพิจารณาควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัด
ดวยการลดเวลาในการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปน
และงดรอรับบริการภายในราน โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดตอสัมผัสระหวางกัน

มาตรการเสริม
1) ใหมีการควบคุมทางเขาออก และมีมาตรการคัดกรองอาการ
ปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด สำหรับผูประกอบการ และ
ผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ
2) ไมอนุญาตการใหบริการเครื่องเลนสำหรับเด็ก
3) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ก็ได
1) ใหมีการควบคุมทางเขาออก และมีมาตรการคัดกรองอาการ
ปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด ทั้งชางตัดผม ผูชวย และ
ผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ
2) ใหชางตัดผมและผูชวย (ถามี) สวม Face Shield และ
เสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ใหบริการ
3) ใหมีการเปลี่ยนผาคลุมตัดผมทุกครั้งที่ใหบริการ
4) จัดใหมีการระบายอากาศภายในรานที่ดี
5) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและ
ความจำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานในบางพื้นที่ก็ได

-๓กิจการ/กิจกรรม
ค. รานคาปลีก/คาสงขนาดยอม
รานคาปลีก/คาสงชุมชน ตลาด
ตลาดน้ำและตลาดนัด

มาตรการควบคุมหลัก
ทำความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสบอยๆทั้งกอนและหลังการ
ใหบริการและใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ใหผูประกอบการผูใชบริการสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาเสมอ
ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือเจลหรือน้ำยาฆาเชื้อโรค
ใหเวนระยะหางของแผงหรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะหาง
ในการเลือกสินคาและราคาหางกันอยางนอย 1 เมตร
ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน
การทำใหสั้นลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอ
สัมผัสระหวางกัน

มาตรการเสริม
1) ใหมีการควบคุมทางเขาออก และมีมาตรการคัดกรองอาการ
ปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด สำหรับผูประกอบการ และ
ผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ
2) ไมอนุญาตการใหบริการเครื่องเลนสำหรับเด็ก
3) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ก็ได

1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ พื้น
ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของกอนและหลังการจัดกิจกรรม
และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ใหเจาหนาที่ ผูรวมกิจกรรม ผูใชบริการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา
3) ใหลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรค
4) ใหเวนระยะการทำกิจกรรมอยางนอย 1 เมตร
5) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาในการ
ทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดตอสัมผัสระหวางกัน

1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด
สำหรับพนักงาน และผูใชบริการ กอนเขาสถานที่
2) ตองไมมีผูชมมาชุมนุมกันหรือเปนการแขงขัน
3) รานอาหารในสโมสร คลับเฮาส สนามฝกซอมกอลฟ ใหปฏิบัติ
ตามมาตรการเสริมในขอ 1. ก
4) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ก็ได

1)
2)
3)
4)
5)

2. กิจกรรมดานการออกกำลังกาย
หรือดูแลสุขภาพ
ก. สนามกอลฟหรือสนามฝกซอม
กอลฟ

-๔กิจการ/กิจกรรม
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจง และตามกติกาสากล
ไดแก เทนนิส ขี่มา ยิงปน ยิงธนู

มาตรการควบคุมหลัก
1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ
เครื่องเลนออกกำลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของ
กอนและหลังการจัดกิจกรรม และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ใหเจาหนาที่ ผูรวมกิจกรรม ผูใชบริการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา
3) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
ฆาเชื้อโรค
4) ใหเวนระยะการทำกิจกรรมอยางนอย 1 เมตร
5) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน
การทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดตอสัมผัสระหวางกัน
ค. สวนสาธารณะลาน-พื้นที่กิจกรรม 1) ใหทำความสะอาดดวยการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเลน
สาธารณะสถานที่ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวของกอนและ
สนามกีฬารานกีฬา(เฉพาะพื้นที่
หลังการจัดกิจกรรมและใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
โรงแจงการเดินเรื่องบาน
2) ใหเจาหนาที่ ผูรวมกิจกรรมผูใชบริการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา
กอนออกกำลังกายดวยวิธีอื่น
3 ) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
เปนสวนบุคคล)
ฆาเชื้อโรค
4) ใหเวนระยะการทำกิจกรรมอยางนอย 2 เมตร
5) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลา
ในการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดตอสัมผัสระหวางกัน

1)
2)
3)
4)

มาตรการเสริม
มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด
สำหรับพนักงาน และผูใชบริการ กอนเขาสถานที่
ตองไมมีผูชมมาชุมนุมกันหรือเปนการแขงขัน
รานอาหารในสโมสร คลับเฮาส ใหปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ในขอ 1. ก
อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและ
ความจำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานในบางพื้นที่ก็ได

1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวยไข ไอ จาม หรือเปนหวัด
สำหรับผูใชบริการกอนเขาสถานที่ ตามขีดความสามารถ
2) งดจำหนายสินคา งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและ
สนามกีฬา
3) ตองไมมีผูชมมาชุมนุมกันหรือเปนการแขงขัน การละเลน
การแสดง
4) อาจเพิ่มมาจากการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปนหรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ก็ได

-๕กิจการ/กิจกรรม
3. อื่นๆ
ง. สถานที่ใหบริการดูแลรักษาสัตว
สปา อาบน้ำ ตัดขนรับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว

หมายเหตุ:

มาตรการควบคุมหลัก
1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของราน อุปกรณกอนและหลังการใหบริการ และใหกำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ใหชางตัดขนและผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ
หนากากผาเสมอ
3) ใหมีการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
ฆาเชื้อโรค
4) ใหพิจารณาควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัดดวยการ
ลดเวลาในการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปน และงด
รอรับบริการภายในราน โดยถือหลักเลี่ยงการติดตอสัมผัส
ระหวางกัน

มาตรการเสริม
1) คัดกรองอาการปวย ไข ไอจาม หรือเปนหวัดและงดใหบริการ
เจาของสัตวหรือสัตวที่มีอาการปวยทางเดินหายใจ
2) ใหชางตัดขนสัตวและผูชวย (ถามี) สวม Face Shield ถุงมือ
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ใหบริการ
3) อาจเพิ่มมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชไดตามความเหมาะสมและ
ความจำเปนหรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานในบางทีก็ได

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึงมาตรการตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 1) ขอ 11
มาตรการเสริม
เปนมาตรการเพิ่มเติมจากควบคุมหลัก ที่ตองไดรับความรวมมือจากผูประกอบการจและผูจัดกิจกรรมรวมถึงผูใชบริการและ
ผูเขารวมกิจกรรมเพื่อทำใหมาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
คูมือการปฏิบัติ
เปนแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแตละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางตอเนื่อง และเพื่อใหประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยจากการแพรระบาดของ
โรคโควิด19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่สงมาดวย ๔

คําสั่งจังหวัดนาน
ที่ ๘๔๒๙/๒๕๖๓
เรื่อง ปดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสีย่ งตอการแพรระบาดโรค
……………………………………………
ตามที่สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงปรากฏอยูใ นประเทศไทย
แมจะควบคุมไวไดในระดับหนึ่งแลว และเพื่อเปนการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณ ฉุกเฉินในทุกเขต
ทองที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งไดออกขอกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ ฉุก เฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๕)
เพื่อใหการบังคับใชมาตรการตางๆ ยังคงดำรงอยูตอไปเพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปสูพื้นที่อื่น
และปองกันมิใหโรคกลับมาแพรระบาดใหมในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได นั้น
เพื่อใหการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนาน อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับขอ ๑ ขอ ๗ (๑) ของขอกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบั บ ที่ ๑) ลงวัน ที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๖๓ ขอ ๒ (๖) ของข อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห งพระราช
กำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๕) ลงวั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผูวาราชการจังหวัดนานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน จึงมีคำสั่งปดสถานที่ซึ่งมี
โอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดโรค ในพื้นที่จังหวัดนานเปนการชั่วคราว ประกอบดวย โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร
สถานบั นเทิ ง สวนน้ำ สนามเด็กเล น สวนสนุ ก สวนสั ตว สถานที่ เลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบรดหรือการละเล นอื่ นๆ
ในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร บิลเลียด สถานที่เลนโบวลิ่งหรือตูเกม รานเกมและรานอินเตอรเน็ต สระวายน้ำสาธารณะ
สนามชนไก หางสรรพสินคา/ศูนยการคา (ยกเวนวุปเปอรมารเก็ต รานขายยา สินคาเบ็ดเตล็ดที่จำเปนตอการใชชีวิต
และร านค าปลีกธุรกิจสื่ อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ ทำการหน วยงานของรัฐและรั ฐวิสาหกิ จเทานั้น สวนแผนก
รานอาหารใหเปดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น) สถานที่ออกกำลังกายฟตเนส คลิกนิกเวชกรรมเสริมความงาม
ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ หองสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแล
ผูสูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู (ยิม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สนามมา สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเทาและสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
/ผูใดฝาฝน...

-๒-

ผู ใดฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ งฉบั บ นี้ มี โ ทษตามความในมาตรา ๕๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
โรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและ
อาจมี ความผิ ดตามมาตรา ๑๘ แห งพระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขตทองที่จังหวัดนาน

