






แบบรายงานการด าเนินการตามข้อก าหนด  
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ ๑๖) 
เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม ่

 (ข้อมลู ณ วันที่       มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.) 

จังหวัด__________________________/กรุงเทพมหานคร 
 

โปรดระบุจ านวนกิจกรรมที่จังหวัดได้ด าเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ข้อมูลสะสม) 

ที่ ข้อก าหนด มีการด าเนินการ  

๑ การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท (กี่แห่ง) 

 
แห่ง 

2 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสีย่งต่อการแพร่โรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและมโีอกาส
ติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ............ ประเภท โปรดระบุกิจกรรมที่ห้ามจัด 

 

 1. การประชุม  มี      ไม่ม ี
 2. การสัมมนา  มี      ไม่ม ี
 3. การจัดเลี้ยง  มี      ไม่ม ี
 4. การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ  มี      ไม่ม ี
 5. อื่นๆ ระบุ ....................................................................................................................... ระบุเพิ่มเตมิ 
3 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ............... แห่ง โปรดระบุสถานที่ที่สั่งปิด  
 ๑. สถานบริการ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ  แห่ง 
 ๒. สนามชนไก ่สนามชนโค สนามมา้ สนามกดัปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรอื สนามประกวด 

หรือกิจกรรม/สนามการแข่งขันอืน่ๆ ในท านองเดียวกัน 
แห่ง 

 3. สนกุเกอร ์บิลเลียด หรือสถานทีซ่ึ่งมีลักษณะเดียวกัน แห่ง 
 4. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เนต็ และตู้เกม แห่ง 
 5. สนามมวย สนามฝึกซ้อมมวย แห่ง 
 6. สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด แห่ง 
 7. สวนน้ า แห่ง 
 8. สระว่ายน้ าสาธารณะ แห่ง 
 9. สนามเด็กเล่น แห่ง 
 10. สวนสนุก แห่ง 
 11. เครื่องเล่นส าหรับเด็กในสถานที่ต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ตลาด ตลาดน้ า ตลาดนัด แห่ง 
 12. สวนสัตว์  แห่ง 
 13. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเกต็ หรือโรลเลอร์เบลต หรือการละเลน่อื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน แห่ง 



ที่ ข้อก าหนด มีการด าเนินการ 

๑4. สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส แห่ง 
๑5. สนามฝึกซ้อมกีฬา สถานที่ให้บริการฝึกสอนกีฬา แห่ง 
๑6. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) แห่ง 
๑7. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ นวดแผนโบราณ/นวดไทย/นวดเพ่ือสุขภาพ/นวดเพ่ือความงาม แห่ง 
๑8. สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แห่ง 
๑9. สถานประกอบกิจการอาบน้ า/อบไอน้ า/อบสมุนไพร แห่ง 
๒๐. สถานรับเลี้ยงเด็ก แห่ง 
๒๑. สถานดูแลผู้สูงอายุ แห่ง 
๒๒. โรงมหรสพ แห่ง 
๒๓. ศูนย์แสดงสินค้า/ศูนย์ประชุม/สถานที่จัดนิทรรศการ แห่ง 
๒4. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน แห่ง 
๒5. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ แห่ง 
๒6. พิพิธภัณฑ์ แห่ง 
๒7. ห้องสมุดสาธารณะ แห่ง 
๒8. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง แห่ง 
๒๙. สถานศึกษาทกุแห่ง ทุกสังกดัทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถงึ
สถาบนักวดวิชา สถาบนัสอนภาษา ดนตร ีศิลปะ 

แห่ง 

๓๐. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่น
ที่มีลักษณะคล้ายกัน 

แห่ง 

๓๑. ตลาด ตลาดนัด แห่ง 
๓๒. วัด สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา แห่ง 
๓๓. อื่นๆ เช่น อาคาร สถานที่ต่างๆ โปรดระบุ ................................................................. ระบุเพิ่มเตมิ 

4 เงื่อนไขการเปิดด าเนินการ โดยให้เปิดด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และการ
จัดระบบและระเบียบตา่งๆ ที่ก าหนด ในสถานที ่กิจการ หรือการท ากิจกรรม  
๑. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จ าหน่ายเพ่ือน ากลับไปบริโภค 

 ๑.1 ทุกพ้ืนที ่      

๑.2 เฉพาะบางอ าเภอ/เขต รวมจ านวน .......... อ าเภอ/เขต 
    ระบุชื่ออ าเภอ/เขต ....................................................... 



ระบุเพิ่มเตมิ 
๒. การจ าหน่ายสรุา ส าหรบัร้านอาหารหรือสถานทีซ่ึ่งจ าหน่ายสรุา ห้ามการบรโิภคสุรา
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ทุกพื้นที ่(กีแ่หง่) แห่ง 

5 มาตรการที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่  เพ่ือการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ โรค 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพ้ืนที่สถานการณ์ เช่น สั่งปิด จ ากัด หรือห้ามการ
ด าเนินการของพ้ืนที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการท ากิจกรรมอื่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดได้ 



ที่ ข้อก าหนด มีการด าเนินการ  

 ๑. การเตรียมการเรียนออนไลน์  มี      ไม่ม ี
 2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  มี      ไม่ม ี
 3. การสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน  มี      ไม่ม ี
 4. การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน  มี      ไม่ม ี
 5. การระงับเข้า-ออกจุดผ่านแดน  มี      ไม่ม ี
 6. การระงับเข้าออกพื้นที่  มี      ไม่ม ี
 7. การก าหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน  มี      ไม่ม ี
 ๘. การกักตัวส าหรับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง ๑๔ วัน  มี      ไม่ม ี
 ๙. การตั้งโรงพยาบาลสนาม  มี      ไม่ม ี
 ๑๐. อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................... ระบุเพิ่มเตมิ 
6 การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดนิทางของบุคคลจากเขตพ้ืนที่

สถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  
 

 ๑. การขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด   มี      ไม่ม ี
 ๒. การห้ามเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด  มี      ไม่ม ี
 3. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................................................. ระบุเพิ่มเตมิ 
๗ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน  
 ๑. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  มี      ไม่ม ี
 ๒. การสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน  มี      ไม่ม ี
 3. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................................................. ระบุเพิ่มเตมิ 

โปรดระบุค าสั่ง/ประกาศ (จังหวัด/กทม.) ที่เก่ียวข้องกับมาตรการดังกล่าว วันน้ี   

(1) จ านวนค าสั่ง / ประกาศ ที่ลงนามในวันที่รายงาน (ฉบับ) ฉบับ 

(2) โปรดใส่เลขที่ ค าสั่ง / ประกาศ ที่ลงนามในวันที่รายงาน ระบุเพิ่มเตมิ 

(3)  จ านวนทั้งหมดของค าสั่ง / ประกาศ ที่ลงนาม (ฉบับ)  
(สะสมต้ังแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ฉบับ 

 
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ........................................................................ 
ต าแหน่ง .......................................................................................... 
หน่วยงาน ........................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 






