
 

 

 
 

คําส่ังจังหวัดนาน  

ท่ี ๑๐๒๖๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง   ยกเลิกคำส่ังปดสถานท่ีซ่ึงมีโอกาสเส่ียงตอการแพรระบาดโรค ตามขอกำหนด 

    ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

    พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และใหกิจการ/กิจกรรมท่ีมี 

    ความพรอมและดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  

    แหงพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณพ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓) แนบทาย 

    คำส่ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

    (โควิด - ๑๙) ท่ี ๔/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว สามารถ 

   เปดกิจการ/กิจกรรมได 

…………………………………………… 

 

 ตามท่ีจังหวัดนานไดมีคำสั่ง ท่ี ๘๒๔๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปดสถานท่ีซ่ึงมีโอกาส

เสี่ยงตอการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ตั้งแตวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป และ

ไดมีคำสั่ง ที่ 9328/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยกเลิกการปดสถานที่ เฉพาะกิจการ/กิจกรรมที่ไดรับ              

การผอนผันตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที ่ ๗) ลงวันที ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และใหเปดบริการกิจการ/กิจกรรมที่มีความพรอมและ

ดำเนินการตามแนวปฏิบตัิตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) แนบทายคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด - ๑๙) ท่ี  ๓/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว นั้น 
 

 ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจน             

เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอยางเพิ่มเติมจากที่ไดกำหนดไวแลวตามขอกำหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)              

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ              

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภายใตการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบตางๆ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แหง

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 ประกอบขอ 1 ขอ 7 (1) ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แหง  
 
 

/พระราชกำหนด...            



- ๒ - 

 
 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563  ขอ ๓ 

และขอ ๔ ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่ ๙) ลงวันที ่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู ว าราชการจังหวัดนาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกการปดสถานท่ีดังกลาวขางตนเฉพาะกิจการ/กิจกรรมท่ีไดรับการผอนผันตามขอกำหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แหง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)                 

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และใหกิจการ/กิจกรรมที่มีความพรอมและดำเนินการตามแนวปฏิบัติตาม

ขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณพ.ศ.๒๕๔๘                  

(ฉบับที่ ๓) แนบทายคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 

ท่ี ๔/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว สามารถเปดดำเนินการ ดังตอไปนี้   

  ๑.๑ กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต 

    ๑.๑.๑ หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล ใหเปดดำเนินการไดจนถึงเวลา                 

๒๑.๐๐ นาิกา   

    ๑.๑.๒ ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ใหเปดดำเนินการจัด

ประชุม การแสดงสินคา หรือการจัดนิทรรศการได โดยเปนกิจกรรมซึ่งจำกัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาด ไมเกิน 

สองหม่ืนตารางเมตร และเปดดำเนินการไดจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาิกา 

   ทั้งนี้ ใหงดเวนการจัดการแขงขัน กิจกรรมสงเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใด                         

ท่ีเปดโอกาสใหผูคนมาชุมนุมกันหนาแนนและอาจเกิดภาวะไรระเบียบได     

   ๑.๑.๓ สนามพระเครื่อง ศูนยพระเครื่อง ใหเปดดำเนินการได โดยงดเวนการจัดกิจกรรม

ท่ีเปดโอกาสใหผูคนมาชุมนุมกันหนาแนนและอาจเกิดภาวะไรระเบียบได   

   ๑.๑.๔ รานเสริมสวย แตงผมหรือตัดผมสำหรับบุร ุษหรือสตรี ใหเปดดำเนินการ             

โดยจำกัดเวลาการใหบริการในราน ไมเกินรายละสองชั่วโมงและตองไมมีผูนั่งรอในราน   

   ๑.๑.๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน ใหเปดไดเฉพาะการปฏิบัติงานท่ีจำเปนของ

เจาหนาท่ีเพื่อการนัดหมาย จัดสรรและแจกจายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียมความพรอมของ

สถานท่ีใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

  ๑.๒. กิจกรรมดานการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ   

   ๑.๒.๑ คล ิน ิกเวชกรรมเสร ิมความงาม สถานเสร ิมความงาม สถานที ่ส ักหรือ                 

เจาะผิวหนัง หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย     

 

 

/๑.๒.๒ สถานประกอบการ... 
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   ๑.๒.๒ สถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย             

(งดเวนการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้ำ) นวดฝาเทา ยกเวนสถานประกอบ

กิจการอาบนำ้ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด   

   ๑.๒.๓ สถานท่ีออกกำลังกายฟตเนส ใหเปดดำเนินการไดโดยจำกัดจำนวนผูเลน ในการ

เลนแบบรวมกลุมและงดเวนการอบตัวหรืออบไอนำ้แบบรวม   

   ๑.๒.๔ สถานท่ีฝกซอมมวย โรงยิมหรือคายมวย ใหเปดไดเฉพาะเพ่ือการฝกซอม การชกลม 

โดยไมมีคูชก การชกมวยแบบลอเปา โดยตองไมเปนการแขงขันและไมมีผูชม   

   ๑.๒.๕ สนามกีฬา ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะกิจกรรมเพื ่อการออกกำลังกายหรือ                

การฝกซอม ในประเภทกีฬา ไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลยบอล โดยตองไมเปนการแขงขัน และ

มีจำนวนผูรวมกิจกรรมท่ีอยูในบริเวณสนามกีฬำ (ไมนับรวมผูเลน) อีกไมเกินสิบคน     

   ๑.๒.๖ สถานที่เลนโบวลิ ่ง สเก็ตหรือโรลเลอรเบลด หรือการละเลนอื่นๆ ในทำนอง

เดียวกัน  ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะเพ่ือการออกกำลังกายหรือการฝกซอม   

    ๑.๒.๗ สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ   

   ๑.๒.๘ สระน้ำเพื ่อการเลนกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เชน เจ็ตสกี ไคทเซิรฟ             

เครื่องเลน ประเภทบานานาโบท ใหเปดดำเนินการได โดยตองไมเปนการแขงขันและจำกัดจำนวนผูเลน ตามจำนวน

เครื่องเลนและขนาดพ้ืนท่ี  

   ๑.๒.๙ โรงภาพยนตร โรงละคร โรงมหรสพ ใหเปดดำเนินการไดโดยจำกัดจำนวน ผูรวม

กิจกรรมไมเกินสองรอยคน สำหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี ้ให เป ดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด หรือ                    

การแสดงพื้นบานอื่นๆ กอน โดยงดเวนการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิรตหรือกิจกรรมอื่นท่ีอาจมีความเสี่ยงตอ                

การรักษาระยะหางระหวางบุคคลและการแพรกระจายเชื้อ   

   ๑.๒.๑๐ สวนสัตวหรือสถานที ่จ ัดแสดงสัตว ใหเปดดำเนินการไดโดยจำกัดจำนวน                 

ผูรวมกิจกรรมในพ้ืนท่ีจัดการแสดงท่ีเปนการรวมกลุม 

 ๒. การผอนผันการใชอาคารสถานที่ของโรงเรยีนหรือสถาบันการศึกษา : เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ

การเปดภาคเรียนในปการศึกษา  ๒๕๖๓  ในระยะแรกนี ้ใหทยอยผอนผันการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพ่ือประโยชนในการสอบ หรือการคัดเลือกบุคคล  ดังตอไปนี้  

   ๒.๑ การใชอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ ตาม

กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภท กีฬาที่ผอนคลาย              

ใหทำกิจกรรมได) โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนตอหองเรียน ความพรอมและความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษา                  

ท่ีมีความยืดหยุน การจัดสถานท่ีและระบบตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรการปองกันโรคเปนสำคัญ 

 

/๒.๒ การใชอาคาร... 
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   ๒.๒ การใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดการสอบ               

การสอบคัดเลือก การฝกอบรมระยะสั้นไมเกินสิบหาวัน หรือดำเนินการอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกัน  

   ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ตองปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบตางๆ รวมท้ังคำแนะนำของทางราชการอยางเครงครัด      
 

 ใหผู มีหนาที ่รับผิดชอบ เจาของ หรือผูจัดการสถานที่ในขอ ๑ หรือขอ ๒ มีหนาที่รับผิดชอบ               

ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบตางๆ ตามคำแนะนำ 

เง่ือนไข  และเง่ือนเวลาท่ีทางราชการกำหนด  

 ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจเขาตรวจสอบการดำเนินการของเจาของหรือผูจัดการสถานท่ีตามขอ ๑ 

และขอ ๒ เพื่อใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบตางๆ ที่ทางราชการกำหนด              

หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค พนักงานเจาหนาที่อาจใหคำแนะนำ ตักเตือน  

หามปราม และมีอำนาจกำหนดชวงระยะเวลาเพื ่อใหผู มีหนาที ่ร ับผิดชอบ เจาของหรือผู จัดการสถานท่ี

ดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อปองกันมิใหมีการแพรของโรค รวมทั้งเสนอใหผูมีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ.๒๕๕๘ มีคำสั่งปดสถานท่ีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไวเปนการชั่วคราวก็ได  
 

 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดนานมีคำสั่งปดสถานท่ีนั้นไวเปนการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อเจาของหรือผูจัดการสถานที่ไดดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

และจัดระเบียบและระบบตางๆ แลว ผูวาราชการจังหวัดนานจะไดพิจารณาสั่งใหเปดดำเนินการในสถานที่ดังกลาวนั้น

ตอไป 
 

 สำหรับกิจการ/กิจกรรมที ่ไมไดรับการผอนผันใหเปดกิจการ/กิจกรรมตามคำสั ่งนี ้ ยังคงให               

ปดการดำเนินการเชนเดิม จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
   

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  

 
   สั่ง ณ วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 

 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขตทองท่ีจังหวัดนาน 

 

 


