
 

 

 

ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๑๓๗       ศาลากลางจังหวัดนาน 

         ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐ 
 

          ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน    

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

เรียน  รองผูวาราชการจงัหวัดนาน ผูบญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘  ผูบังคับการตำรวจภธูรจงัหวัดนาน               

 ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน   

  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคการบริหาร 

  สวนจังหวัดนาน นายกเทศมนตรีเมืองนาน และโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด–๑๙ จังหวัดนาน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. สำเนาขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ                  

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๒.  สำเนาขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ                  

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๓. สำเนาคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

(โควิด-๑๙) ท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๔. สำเนาคำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๘๔๒๙/๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

 ตามท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงปรากฏอยูในประเทศไทย แมจะ                   

ควบคุมไวไดในระดับหนึ่งแลว และเพ่ือเปนการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคนายกรัฐมนตรี                        

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณ ฉุกเฉินใน                         

ทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งจนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น 
 

 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดและคำสั่ง ดังนี้ 

 ๑.  ขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  แห งพระราชกำหนดการบริหารราชการ                  

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เพ่ือใหการบังคับใชมาตรการ

ตางๆ ยังคงดำรงอยูตอไปเพ่ือยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนและปองกันมิใหโรคกลับมา

แพรระบาดใหมในพ้ืนท่ีซ่ึงเคยควบคุมได ประกอบดวย การหามออกนอกเขตเคหสถาน การหามหรือขอจำกัด

การดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอยางตามพระราชกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวทางการปฏิบัติ

ศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม รวมถึงการใหประชาชนงดหรือชะลอ                   

การเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเวนแตมีความจำเปน (สิ่งท่ีสงมาดวย ๑) 

 ๒. ขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  แห งพระราชกำหนดการบริหารราชการ                  

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : ผอนคลายการบังคับใชบาง 

 

/มาตรการ... 

 

ดวนที่สุด 

https://th-th.facebook.com/nanisoc


- ๒ - 

 

 

มาตรการในการปองกันและการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามลำดับข้ันตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยง                

ของบุคคล สถานท่ีและประเภทกิจกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคมและ

ความม่ันคงตามหลักเกณฑขององคการอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณของฝายสาธารณสุข               

โดยประกอบดวย กิจกรรมท่ีดำเนินการหรือทำไดบางอยางและแนวทางปฏิบัติสำหรับเจาของหรือผูจัดการ

สถานท่ีตามกิจกรรมขางตนทุกประเภทในการรับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี ภาชนะและ

อุปกรณท่ีใชและจัดใหมีมาตรการปองกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนด (สิ่งท่ีสงมาดวย ๒) 

 ๓. คำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   (โควิด-๑๙)  

ท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : กำหนดแนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใหหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไข

สถานการณฉุกเฉินและพนักงานเจาหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมใน

การปองกันโรคอยางเครงครัด (สิ่งท่ีสงมาดวย ๓) 
 

 ในการนี้ เพ่ือเปนการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดนาน

เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                 

โคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) ดังกลาวขางตน จึงดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  จังหวัดนาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรค ไดมีคำสั่งปดสถานท่ีซ่ึงมีโอกาส

เสี่ยงตอการแพรระบาดโรค ประกอบดวย โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเลน                 

สวนสนุก สวนสัตว สถานท่ีเลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบรดหรือการละเลนอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร บิลเลียด 

สถาน ท่ี เล น โบว ลิ่ งหรื อตู เกม  ร าน เกมและร าน อิ น เตอร เน็ ต  สระว ายน้ ำสาธารณ ะ สนามชนไก                          

หางสรรพสินคา/ศูนยการคา (ยกเวนวุปเปอรมารเก็ต รานขายยา สินคาเบ็ดเตล็ดท่ีจำเปนตอการใชชีวิต และ                   

รานคาปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ท่ีทำการหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเทานั้น สวนแผนกรานอาหาร

ให เปดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคท่ี อ่ืน) สถานท่ีออกกำลังกายฟตเนส คลิกนิกเวชกรรมเสริมความงาม                      

ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม สถานท่ีจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ หองสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแล

ผูสูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู (ยิม) สถานท่ีสักหรือเจาะผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 

สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สนามมา สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเทาและสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ในพ้ืนท่ีจังหวัดนานเปน

การชั่วคราว ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (สิ่งท่ีสงมาดวย ๔)                

 ๒. ใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ                  

ตามขอกำหนด และคำสั่งดังกลาวขางตนอยางเครงครัด และใหมอบหมายคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนาน 
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย หรือผูท่ีคณะกรรมการควบคุมโรคจงัหวัดนานมอบหมาย มีหนาท่ีกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ หรือตักเตือนหามปรามสถานประกอบการหรือกิจกรรมท่ีไดรับการผอนคลาย  

 
 

/ใหปฏิบัติ... 



- ๓ - 

 

 

ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคตามท่ีขอกำหนดและประกาศกำหนด หากพบวามีการฝาฝนหรือเปนอันตราย
ตอการปองกันการแพรของโรคใหเสนอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนานเพื่อปดสถานท่ีดังกลาวเปนการ
เฉพาะรายตอไป สำหรับอำเภอขอใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำนัน ผูใหญบาน ประชาชนในพ้ืนท่ี  
สถานประกอบการหรือกิจกรรมท่ีไดรับการผอนผันทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
  ๓. ใหโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 จังหวัดนานชี้แจงและสรางการรับรูเก่ียวกับ
ขอกำหนดและแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   (โควิด-๑๙)  ท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ใหแก

ผูประกอบการ พนักงาน ผูใหบริการ ผูรับบริการ และประชาชน ตลอดจนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

 ๔. ใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประมวล                         

ผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี พรอมท้ังปญหา/อุปสรรค ขอจำกัด และความตองการรับการสนับสนุน รายงานให               

จังหวัดนาน (กลุมงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนาน) ทราบเปนประจำทุกวัน ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น 

 อนึ่ง สำหรับการปดโรงแรมท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายวาดวย

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการท่ีใหบริการท่ีพักมีลักษณะเดียวกัน 

ยกเวนโรงแรมซ่ึงทางราชการใชเปนโรงพยาบาลสนามหรือสถานท่ีพักเพ่ือสังเกตอาการหรือใชเพ่ือประโยชนอ่ืนใด

ในทางราชการ ในการแกไขปญหาตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามความในประกาศลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเรงดวนในการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Corona Virus Disease 2019                 

(COVID-19)) (ฉบับท่ี ๕) ใหใชบังคับตามนัยขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ   
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัด 

กลุมงานอำนวยการ 

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙ 

 

 



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๕)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ   ยังคงด ำรงอยู่ต่อไปเพ่ือยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  19  
ไปสู่ พ้ืนที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมำแพร่ระบำดใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมได้   อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒)   
ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  
ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย  เช่น  ออกนอกเคหสถำน 
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  หรือมั่วสุมชุมนุมกันท ำกิจกรรม 
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดังกล่ำว  อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน  หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเรื่องอื่น ๆ  
นอกจำกเรื่องกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 
อื่นด้วย  เช่น  เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และเป็นควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ก็ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น 
ทุกฐำนควำมผิด  ทั้งนี้   ทำงรำชกำรอำจพิจำรณำขึ้นทะเบียนรำยชื่อผู้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว   
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒ กำรห้ำมหรือข้อจ ำกัดกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำงตำมพระรำช
ก ำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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  (๑) ห้ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก  
เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชมุกนั 
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ   
กำรจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ  
ต้องเว้นระยะหำ่งทำงสังคมระหวำ่งผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมอย่ำงนอ้ยหนึง่เมตร  สถำนที่ท ำกิจกรรมต้องโล่งแจง้
หรือไม่แออัด  ใช้ระยะเวลำท ำกิจกรรมไม่นำน  และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ในกรณีเป็นกำรประชุม  กำรสัมมนำ  ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  (๓) ห้ำมผู้ใดใช้ท่ำอำกำศยำนเพ่ือกำรขึ้นลงของอำกำศยำนเว้นแต่เป็นไปตำม
ประกำศ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศก ำหนด 

  (๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก  ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ  ปฏิบัต ิ
ตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  หรือ   
ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืง  กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิตอ่
ก ำหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมำตรกำรส ำหรับชำวต่ำงประเทศ  และมำตรกำรส ำหรับผู้มีสัญชำติไทย   
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  และควบคุมจ ำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต 

  (๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   สั่งหรือก ำหนด 
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  ที่เอกเทศ 
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด  ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

  (๖) ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจ 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีค ำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้    
โรงมหรสพ  สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  สถำนบันเทิง  สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  สวนสัตว์  สถำนที่เล่น   
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  สนุกเกอร์  บิลเลียด  สถำนที ่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม  ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สนำมชนไก่  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  คลินิกเวชกรรมเสรมิควำมงำม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชมุ  
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดสำธำรณะ  สถำนรับเลี้ยงเด็ก  สถำนดูแลผู้สูงอำยุ   
สนำมมวย  โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้   (ยิม)  สถำนที่สักหรือเจำะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของร่ำงกำย  สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ  สนำมม้ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  อบไอน้ ำ   
อบสมุนไพร  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำและ 
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สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป   

  (๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด  จ ำกัดหรือ 
ห้ำมกำรด ำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม  (๖)   
เพ่ิมเติมภำยในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่กำรสั่งให้เปิด 
ด ำเนินกำรสถำนที่หรือกิจกรรมใด ๆ  ที่มีค ำสั่งปิดหรือมีข้อจ ำกัดกำรใช้สถำนที่ตำม  (๑)  ถึง  (๕)   
หรือตำมที่มีค ำสั่งปิดตำม  (๖)  และ  (๗)  จะกระท ำมิได้จนกว่ำจะได้ประเมินสถำนกำรณ์และ 
มีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป 

ข้อ ๓ ค ำสั่งหรือกำรก ำหนดตำมข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ถือว่ำเป็นค ำสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

ข้อ ๔ กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธีในวันส ำคัญทำงศำสนำหรือตำมประเพณีนิยม   
ณ  ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนนั้น   
ในกรณีมีมำตรกำรหรือค ำแนะน ำขององค์กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรือของทำงรำชกำรเกี่ยวกับ  
กำรป้องกันโรค  ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือค ำแนะน ำดังกล่ำว 

ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น 
ซึ่งต้องแสดงเหตผุลและหลักฐำนตอ่พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่  ทั้งต้องรับกำรตรวจคดักรอง  และต้องปฏิบตัติำม
มำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอันอำจท ำให้กำรเดินทำงต้องใช้เวลำมำกกว่ำปกติ  
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๖)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด  19  ตำมล ำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ   สังคม  และควำมมั่นคงตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ 
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต   ตลอดจนด้ำน 
กำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง  ภำยใต้บังคับข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   
ให้สถำนท่ี  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญำตให้เปิดบริกำรหรือมีนโยบำยสนับสนุน 
ให้เปิดด ำเนินกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ  ๑๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เช่น  ธนำคำร  โรงงำน  สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง  บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง   
ยังคงเปิดด ำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม  ส่วนสถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งให้ปิดหรือจ ำกัดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้  ในระยะแรกนี้ 
ให้ เปิดด ำเนินกำรได้ทั่วรำชอำณำจักรตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ทั้ งนี้   ตั้ งแต่วันที่    
๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  

โรงพยำบำล  ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ซึ่งไม่รวมถึง 
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สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดได้โดยอำจให้น ำกลับไปบริโภคที่อื่น  แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น 
ก็สำมำรถท ำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร 

ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มซึ่ งจ ำหน่ำยสุรำ   ให้ เปิดได้แต่ห้ำมกำรบริ โภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพำะซูเปอร์มำร์เก็ต   
ร้ำนขำยยำ  สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต  และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ธนำคำร  
ที่ท ำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น  ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดย่อม  ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งชุมชน  ตลำด  ตลำดน้ ำ  และ 
ตลำดนัด  ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทำงเข้ำออก  จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้ให้   และ
ผู้ใช้บริกำร  กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรช ำระรำคำ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรม   
สระ  ตัด  ซอยผม  แต่งผม  และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ 
 ก. โรงพยำบำล  คลินิก  สถำนทันตกรรมหรือสถำนพยำบำลทุกประเภท  ที่จัดตั้ง 

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ข. สนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ 

เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก.   
 ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล  ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง 

ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนัอยู่แล้ว  เช่น  เทนนิส  ขี่ม้ำ  ยิงปืน  ยิงธนู  และต้องไม่มีผู้ชมมำชมุนุมกนัหรอื
เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก. 

 ง. สวนสำธำรณะ  ลำน - พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำ   
ลำนกีฬำ  ให้เปิดได้เฉพำะพ้ืนที่โล่งแจ้งเพ่ือกำรเดิน  วิ่ง  ขี่หรือปั่นจักรยำน  หรือกำรออกก ำลังกำย 
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล  โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน  กำรละเล่น  กำรแสดง   

 จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์  สปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ 
ข้อ ๒ ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  ทุกประเภทมีหน้ำที่

รับผิดชอบกำรดแูลรกัษำควำมสะอำดของสถำนที่  ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้  และจัดให้มีมำตรกำรป้องกนั
โรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรให้เข้ำใช้บริกำร   
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โดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้ำ  กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน  กำรจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว  และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ 
ให้ค ำแนะน ำ  หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน 
กำรแพร่ของโรค  ให้เสนอผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  2/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต 
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
และต่อมำ  ได้ประกำศ  เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วรำชอำณำจักร  (ครำวที่   ๑)  ลงวันที่   ๒๘  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่    
๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น   

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว   และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓   
เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี  ๔/๒๕๖๓   
เรื่อง  แต่งตัง้ผู้ก ำกับกำรปฏิบตัิงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ   
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63   
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

1. กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจและ
การด าเนินชีวติ 
 
ก. การจ าหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม  
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง
สถานบริการ ผับ บาร์ 

 
 
 
1) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลัง 
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใชบ้ริการสวมหนา้กาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
2) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
3) งดดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร  
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตวั 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได ้
 

 
 
 
1) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล  
2) สธ. ออกคูม่ือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสม 
๓) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล ์
ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น 

๑) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลัง 
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้พนักงานและผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล  



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 
ธนาคาร ที่ท าการหน่วยงาน 
ของรัฐและรฐัวิสาหกิจเท่านั้น 
ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิด
เฉพาะการน ากลับไปบริโภคที่อื่น 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บรกิารให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น  
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 
3) อาจเพิม่มาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก 
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 

และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒)  ศปม. จัดก าลัง
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม 
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด 
ตลาดน้ า และตลาดนัด  

1) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลัง 
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง
ในการเลือกสนิค้าและการช าระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมมีาตรการ 
คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บริการ  
ตามขีดความสามารถ 
2) ไม่อนญุาตการให้บริการเครื่องเล่น 
ส าหรับเด็ก  
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก 
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
 
 
 
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือ 
ตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  
(เฉพาะสระ ตดั ซอยผม แต่งผม) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
๕) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการ 
ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผูใ้ช้บรกิาร  
ตามขีดความสามารถ 
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield 
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
4) จัดการใหม้ีการระบายอากาศภายในร้านที่ด ี
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

2. กิจกรรมดา้นการออกก าลัง
กายหรือการดแูลสุขภาพ 
 
ก. สนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ 

 
 
 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่  

 
 
 
๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
อยู่เสมอ 
๔) ให้เว้นระยะการท ากจิกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบตัิตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล 
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พื้นผิวสัมผสัของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่  
2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม.จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที ่
ออกก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
(เฉพาะพ้ืนที่โล่งแจ้ง เพ่ือการเดิน 
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน  
หรือการออกก าลังกายด้วยวิธีอื่น 
เป็นส่วนบุคคล) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการลา้งมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่  
ตามขีดความสามารถ 
2) งดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร 
ในสวนสาธารณะและสนามกีฬา 
๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
การละเล่น การแสดง 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
 

3. อื่นๆ  
 
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา
สัตว์ สปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว ์

 
 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 

 
 
1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเปน็หวัด 
และงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ  

 
 
๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด  
ด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น  
และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี)  
สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้ง 
ที่ให้บริการ 
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทกึ
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
 

และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

 
หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เพื่อท าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



มาตรการปองกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด–19 
แนบทายคำส่ังศูนยบริการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

ท่ี 2/2563 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

๑. กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการ
ดำเนินชีวิต 

ก. การจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ในโรงแรม ทาอากาศยาน สถานี
รถไฟ สถานีขนสง โรงพยาบาล 
รานอาหารหรือเครื่องดื่ม              
รานสะดวกซ้ือ รถเข็น หาบเร 
แผงลอยซ่ึงไมรวมถึงสถานบริการ               
ผับ บาร 

 
 
1)  ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบอยๆ ท้ังกอนและหลังการ

ใหบริการ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2)  ใหผูประกอบการ พนักงานบริการ ผูใชบริการสวมหนากาก

อนามัย หรือหนากากผา  
3)  ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา

ฆาเชื้อโรค 
4)  ใหเวนระยะระหวางโตะ และระหวางท่ีนั่ง รวมถึงระยะหาง

ระหวางเดิน อยางนอย 1 เมตร  
5)  ใหควบคุมจำนวนผูใชบริการ มิใหแออัด 
 

 
 
1)  มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือ               

เปนหวัด สำหรับผูประกอบการ พนักงานบริการ                  
และผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ  

2) ลดเวลาในกาสรทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน                
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน 

3)  งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในสถานท่ีจำหนายอาหาร 
4) จัดใหมีพ้ืนท่ีรอคิวท่ีมีท่ีนั่งหรือยืน หางกันอยางนอย                

1 เมตร 
5) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสม หรือใช
มาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและรายงาน                 
ในบางพ้ืนท่ี 

ข. หางสรรพสินคาและศูนยการคา 
คอมมูนิตี้มอลลใหเปดไดเฉพาะ
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายยา 
สินคาเบ็ดเตล็ดท่ีจำเปนตอ                     
การใชชีวิตและรานขายปลีกธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคมธนาคาร               
ท่ีทำการหนวยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจเทานั้น สวนแผนก
รานอาหารใหเปดเฉพาะ                    
การนำกลับไปบริโภคท่ีอ่ืน 

1)  ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบอยๆ ท้ังกอนและหลังการ
ใหบริการ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2)  ใหพนักงานบริการและผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ
หนากากผา  

3) ใหมีการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา                  
ฆาเชื้อโรค 

4) ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 1 เมตร 
5) ใหควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัด หรือพิจารณากำหนด

มาตรการลดเวลาในการใชบริการใหสั้นลงเทาท่ีจำเปนโดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด 
สำหรับผูประกอบการ พนักงานบริการ และผูใชบริการ ตาม
ขีดความสามารถ 

2) จัดใหมีพ้ืนท่ีรอคิวท่ีมีท่ีนั่งหางกันอยางนอย 1 เมตร 
3) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและความจำเปน 
หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและรายงาน               
ในบางพ้ืนท่ีก็ได 

แนบทายสิ่งที่สงมาดวย ๓ 



- ๒ - 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ค. รานคาปลีก/คาสงขนาดยอม
รานคาปลีก/คาสงชุมชน ตลาด
ตลาดน้ำและตลาดนัด 

1)  ทำความสะอาดพ้ืนพ้ืนผิวสัมผัสบอยๆท้ังกอนและหลังการ
ใหบริการและใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2)  ใหผูประกอบการผูใชบริการสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาเสมอ 

3)  ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือเจลหรือน้ำยาฆาเชื้อโรค 
4)  ใหเวนระยะหางของแผงหรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะหาง

ในการเลือกสินคาและราคาหางกันอยางนอย 1 เมตร 
5)  ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน

การทำใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอ
สัมผัสระหวางกัน 

1) ใหมีการควบคุมทางเขาออก และมีมาตรการคัดกรองอาการ
ปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด สำหรับผูประกอบการ และ
ผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ 

2) ไมอนุญาตการใหบริการเครื่องเลนสำหรับเด็ก  
3) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพ้ืนท่ีก็ได 

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

1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพ้ืน                      
พ้ืนผิวสัมผัสของราน อุปกรณกอนและหลังการใหบริการ 
และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ใหชางตัดผมและผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ
หนากากผาเสมอ 

3) ใหมีการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆา 
เชื้อโรค 

4) ใหเวนระยะหางระหวางเกาอ้ีตัดผม อยางนอย 1.5 เมตร 
5) ใหพิจารณาควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัด                     

ดวยการลดเวลาในการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน                 
และงดรอรับบริการภายในราน โดยถือหลักหลีกเลี่ยง                   
การตดิตอสัมผัสระหวางกัน 

1) ใหมีการควบคุมทางเขาออก และมีมาตรการคัดกรองอาการ
ปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด ท้ังชางตัดผม ผูชวย และ
ผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ 

2) ใหชางตัดผมและผูชวย (ถามี) สวม Face Shield และ                
เสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งท่ีใหบริการ 

3) ใหมีการเปลี่ยนผาคลุมตัดผมทุกครั้งท่ีใหบริการ 
4) จัดใหมีการระบายอากาศภายในรานท่ีดี 
5) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและ                 
ความจำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานในบางพ้ืนท่ีก็ได 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ค. รานคาปลีก/คาสงขนาดยอม
รานคาปลีก/คาสงชุมชน ตลาด
ตลาดน้ำและตลาดนัด 

1)  ทำความสะอาดพ้ืนพ้ืนผิวสัมผัสบอยๆท้ังกอนและหลังการ
ใหบริการและใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2)  ใหผูประกอบการผูใชบริการสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาเสมอ 

3)  ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือเจลหรือน้ำยาฆาเชื้อโรค 
4)  ใหเวนระยะหางของแผงหรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะหาง

ในการเลือกสินคาและราคาหางกันอยางนอย 1 เมตร 
5)  ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน

การทำใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอ
สัมผัสระหวางกัน 

1) ใหมีการควบคุมทางเขาออก และมีมาตรการคัดกรองอาการ
ปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด สำหรับผูประกอบการ และ
ผูใชบริการ ตามขีดความสามารถ 

2) ไมอนุญาตการใหบริการเครื่องเลนสำหรับเด็ก  
3) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพ้ืนท่ีก็ได 

2. กิจกรรมดานการออกกำลังกาย
หรือดูแลสุขภาพ 

 
ก.  สนามกอลฟหรือสนามฝกซอม

กอลฟ 

 
 
 
1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ พ้ืน

ผิวสัมผัสของสถานท่ีท่ีเก่ียวของกอนและหลังการจัดกิจกรรม
และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ใหเจาหนาท่ี ผูรวมกิจกรรม ผูใชบริการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา 

3) ใหลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรค 
4) ใหเวนระยะการทำกิจกรรมอยางนอย 1 เมตร 
5) ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาในการ

ทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดตอสัมผัสระหวางกัน 

 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด 

สำหรับพนักงาน และผูใชบริการ กอนเขาสถานท่ี  
2) ตองไมมีผูชมมาชุมนุมกันหรือเปนการแขงขัน 
3) รานอาหารในสโมสร คลับเฮาส สนามฝกซอมกอลฟ ใหปฏิบัติ

ตามมาตรการเสริมในขอ 1. ก  
4) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพ้ืนท่ีก็ได 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ข.  สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจง และตามกติกาสากล 
ไดแก เทนนิส ข่ีมา ยิงปน ยิงธนู 

1)  ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ                  
เครื่องเลนออกกำลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานท่ีท่ีเก่ียวของ
กอนและหลังการจัดกิจกรรม และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2)  ใหเจาหนาท่ี ผูรวมกิจกรรม ผูใชบริการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา 

3)  ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
ฆาเชื้อโรค 

4)  ใหเวนระยะการทำกิจกรรมอยางนอย 1 เมตร 
5)  ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน

การทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดตอสัมผัสระหวางกัน 

1)  มีมาตรการคัดกรองอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด 
สำหรับพนักงาน และผูใชบริการ กอนเขาสถานท่ี  

2)  ตองไมมีผูชมมาชุมนุมกันหรือเปนการแขงขัน 
3) รานอาหารในสโมสร คลับเฮาส ใหปฏิบัติตามมาตรการเสริม

ในขอ 1. ก  
4) อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและ                    
ความจำเปน หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานในบางพ้ืนท่ีก็ได 

ค. สวนสาธารณะลาน-พ้ืนท่ีกิจกรรม 
สาธารณะสถานท่ีออกกำลังกาย
สนามกีฬารานกีฬา(เฉพาะพ้ืนท่ี
โรงแจงการเดินเรื่องบาน                     
กอนออกกำลังกายดวยวิธีอ่ืน 
เปนสวนบุคคล) 

1)  ใหทำความสะอาดดวยการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเลน 
ออกกำลังกายพ้ืนผิวสัมผัสของสถานท่ีท่ีเก่ียวของกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมและใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2)  ใหเจาหนาท่ี ผูรวมกิจกรรมผูใชบริการสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา 

3 ) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา
ฆาเชื้อโรค 

4)  ใหเวนระยะการทำกิจกรรมอยางนอย 2 เมตร 
5)  ใหควบคุมจำนวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลา                 

ในการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดตอสัมผัสระหวางกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการปวยไข ไอ จาม หรือเปนหวัด 
สำหรับผูใชบริการกอนเขาสถานท่ี ตามขีดความสามารถ 

2)  งดจำหนายสินคา งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและ
สนามกีฬา 

3) ตองไมมีผูชมมาชุมนุมกันหรือเปนการแขงขัน การละเลน  
การแสดง 

4)  อาจเพ่ิมมาจากการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและความ
จำเปนหรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานในบางพ้ืนท่ีก็ได 
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3. อ่ืนๆ 
ง. สถานท่ีใหบริการดูแลรักษาสัตว 

สปา อาบน้ำ ตัดขนรับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว 

 
1) ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส

ของราน อุปกรณกอนและหลังการใหบริการ และใหกำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2)  ใหชางตัดขนและผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ
หนากากผาเสมอ 

3)  ใหมีการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยา                
ฆาเชื้อโรค 

4)  ใหพิจารณาควบคุมจำนวนผูใชบริการมิใหแออัดดวยการ                  
ลดเวลาในการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาท่ีจำเปน และงด                   
รอรับบริการภายในราน โดยถือหลักเลี่ยงการติดตอสัมผัส
ระหวางกัน 

 
1) คัดกรองอาการปวย ไข ไอจาม หรือเปนหวัดและงดใหบริการ

เจาของสัตวหรือสัตวท่ีมีอาการปวยทางเดินหายใจ 
2)  ใหชางตัดขนสัตวและผูชวย (ถามี) สวม Face Shield ถุงมือ

และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งท่ีใหบริการ 
3)  อาจเพ่ิมมาตรการใชแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใชไดตามความเหมาะสมและ                   
ความจำเปนหรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานในบางทีก็ได 

 

หมายเหตุ: 
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึงมาตรการตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 1) ขอ 11 
มาตรการเสริม  เปนมาตรการเพิ่มเติมจากควบคุมหลัก ที่ตองไดรับความรวมมือจากผูประกอบการจและผูจัดกิจกรรมรวมถึงผูใชบริการและ

ผูเขารวมกิจกรรมเพื่อทำใหมาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19                     มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

คูมือการปฏิบัติ  เปนแนวทางการดำเนินการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแตละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางตอเนื่อง และเพื่อใหประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยจากการแพรระบาดของ
โรคโควิด19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

 

 
 

คําส่ังจังหวัดนาน  

ท่ี ๘๔๒๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง ปดสถานท่ีซ่ึงมีโอกาสเส่ียงตอการแพรระบาดโรค 

…………………………………………… 

 ตามท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงปรากฏอยูในประเทศไทย 

แมจะควบคุมไวไดในระดับหนึ่งแลว และเพ่ือเปนการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคนายกรัฐมนตรี             

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต

ทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งจนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมท้ังไดออกขอกำหนดออกตาม

ความในมาตรา ๙  แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๕)                 

เพ่ือใหการบังคับใชมาตรการตางๆ ยังคงดำรงอยูตอไปเพ่ือยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน

และปองกันมิใหโรคกลับมาแพรระบาดใหมในพ้ืนท่ีซ่ึงเคยควบคุมได นั้น 
 

     เพ่ือใหการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับขอ ๑ ขอ ๗ (๑) ของขอกำหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘                    

(ฉบับท่ี ๑) ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอ ๒ (๖) ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓                  

ผูวาราชการจังหวัดนานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน จึงมีคำสั่งปดสถานท่ีซ่ึงมี

โอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดโรค ในพ้ืนท่ีจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ประกอบดวย โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร 

สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเลน สวนสนุก สวนสัตว สถานท่ีเลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบรดหรือการละเลนอ่ืนๆ                    

ในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร บิลเลียด สถานท่ีเลนโบวลิ่งหรือตูเกม รานเกมและรานอินเตอรเน็ต สระวายน้ำสาธารณะ 

สนามชนไก หางสรรพสินคา/ศูนยการคา (ยกเวนวุปเปอรมารเก็ต รานขายยา สินคาเบ็ดเตล็ดท่ีจำเปนตอการใชชีวิต 

และรานคาปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ท่ีทำการหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเทานั้น สวนแผนก

รานอาหารใหเปดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคท่ีอ่ืน) สถานท่ีออกกำลังกายฟตเนส คลิกนิกเวชกรรมเสริมความงาม                      

ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม สถานท่ีจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ หองสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแล

ผูสูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู (ยิม) สถานท่ีสักหรือเจาะผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 

สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สนามมา สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพ่ือ

สขุภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเทาและสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด  

 

/ผูใดฝาฝน...  

สิ่งที่สงมาดวย ๔ 



- ๒ - 

 

 

 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับและ

อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘              

ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป ปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
   

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
 

        สั่ง ณ วันท่ี  ๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 
 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขตทองท่ีจังหวัดนาน 

 

 

 


