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บัญชีหัวหน้าส่วนราชการแนบท้าย หนังสือ ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว๒๙๗๙ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑. หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 
๒. หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางทุกแห่ง 
๓. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
๔. ประธานกรรมการเลือกต้ังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. ประธานกรรมการ ป.ป.ข.นครศรีธรรมราช 
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
๗. นายอำเภอทุกอำเภอ 
๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
๑๐. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
๑๑. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔. ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๕. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง 



หนา ๔๒ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๓ 

ข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๘) 

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป 
(คราวท่ี ๑) จนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (คราวท่ี ๒) จนถึงวันท่ี ๓๐ มิฤนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

โดยท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 
เขตเลือกต้ังท่ี ๔ แทนตำแหน่งท่ีว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง กำหนดวันเลือกต้ังและวันรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกต้ัง 
ที่ ๔ แทนตำแหน่งท่ีว่าง ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการเลือกต้ังในวันเสาร์ 
ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีจึงจำเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 บางมาตรการในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการเลือกต้ัง 
ในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต 
เท่ียงธรรม และเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรี 
ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังใช้อาคารสถานท่ีในจังหวัดลำปางซ่ึงมี 
ข้อกำหนดห้ามการใช้อาคารสถานที่ เช่น โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ศูนย์ประขุม เพ่ือการรับสมัคร 
เลือกต้ัง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดต้ังหน่วยเลือกต้ังและสถานท่ี 
นับคะแนน หรือเพ่ือการดำเนินกิจกรรมอ่ืนใดเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเลือกต้ังได้ จนเสร็จส้ิน 
การดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเลือกต้ัง 

ข้อ ๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังควบคุมดูแลการหาเลืยงเลือกต้ัง การจัดอบรม 
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกต้ัง การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนน ตลอดจน 
การดำเนินกิจกรรมอ่ืนใดบรรดาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเลือกต้ังโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วย 
การห้ามการม่ัวสุมประขุมกัน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
และตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหน่ึงเมตร การกวดขัน 
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสถานท่ีและล้างมือด้วย สบู่ แอลกอฮอล์ เจล 
หรือน้ัายาฆ่าเช้ือโรค 



หนา ๔๓ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ข้อ ๓ บุคคลผู้ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แสดงบัตรประจำตัว 
ประชาชนประกอบกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกต้ังต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเดินทาง 
ข้ามเขตจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายท่ีจะต้องออกเอกสาร 
หรือหลักฐานตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเม่ือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๔ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้บุคคลดังต่อไปน้ี 
เดินทางไปกลับในระหว่างเวลาท่ีห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานได้ 

(๑) เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกต้ัง 
(๒) เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 
(๓) ผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

ที่พรรคการเมืองได้ยื่นหนังสือแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้ว 
ข้อ ๕ ในกรณีจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 

ดังกล่าว ให้นำความในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๖ เพ่ือให้มาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพ่ือให้การจัดการเลือกต้ัง 

เป็นไปโดยเรียบร้อย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับสำนักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังและอาจมีคำส่ังภายในหน้าท่ีและอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



หน้า ๔๔ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๙) 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยาย 
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปต้ังแต่วันท่ี 
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

โดยท่ียังปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในต่างประเทศ 
และมีโอกาสจะแพร่เข้ามาในประเทศไทย เน่ืองจากมีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเน่ือง 
และพบว่ายังมีผู้ติดเช้ือดังกล่าว ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้เตือนว่าการผ่อนคลายความเข้มงวด 
หลายมาตรการและพร้อม ๆ กันในหลายประเทศอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ 
ซึ่งเมื่อคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและปิจจัยเสี่ยงจากบุคคล สถานท่ี และ 
ประเภทของกิจกรรมบางอย่างแล้ว แม้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและประขาขนทุกฝ่าย สถานการณ์ 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะดีช้ืน แต่ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความม่ันคงเห็นว่า ในระยะ 
หัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำลังจะผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในช่วงที่ ๓ นับจากนี้ไปให้มากขึ้นกว่าเดิม 
จนใกล้เคียงกับการดำเนินวิถีชีวิตตามปกติ ยังจำเป็นต้องติดตามดูแลสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป 
ให้สงบน่ิงอย่างต่อเน่ืองจนเป็นท่ีวางใจได้อีกระยะหน่ืง เพ่ือว่าหากจำนวนผู้ติดเช้ือกลับเพ่ิมหรือ 
โอกาสเส่ียงมีมากช้ืน จะได้ระงับหรือเปล่ียนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือท้ังหมดได้ทันท่วงที 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑ ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการท่ัวไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการท้ังหลาย ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน 
ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐ ๓ . ๐ ๐ นาฬิกาของวันรุ่งช้ืน และให้ข้อยกเว้น 
การห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑ ๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคง 
ใช้บังคับต่อไป 

ให้ยานพาหนะ ผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือ 
สินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา และถึงจังหวัด 
ปลายทางหลังเวลา ๐๓.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งช้ืน สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดในช่วงเวลา 
การห้ามออกนอกเคหสถานได้ 
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ข้อ ๒ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม 
รองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระยะแรกน้ีให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ี 
ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพ่ือประโยขนในการสอบ 
หรือการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการ'ฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกขนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภท 
กีฬาที่ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและ 
ความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น การจัดสถานท่ีและระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับมาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ 

(๒) การใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือการประชุม การจัดการสอบ 
การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะส้ันไม่เกินสิบห้าวัน หรือดำเนินการอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกัน 

ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดขอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (๑) หรือ (๒) ต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมท้ังคำแนะนำ 
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพ่ืออำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนและขับเคล่ือนกิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมจากท่ีได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๖) 
ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด รวมท้ังการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ 
ให้สถานท่ีหรือการดำเนินกิจกรรมท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีคำส่ัง 
ปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามข้อกำหนด 
(ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง 
เพ่ิมเติมได้ท่ัวราชอาณาจักร ตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 
ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 

๒๑.๐๐ นาฬิกา 
ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานท่ีจัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการจัดประชุม 

การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซ่ึงจำกัดพ้ืนท่ีรวมในการจัดงานขนาดไม่เกิน 
สองหม่ืนตารางเมตร และเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
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ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอ่ืนใด 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

ค. สนามพระเคร่ือง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลา 
การให้บริการในร้านไม'เกินรายละสองช่ัวโมงและต้องไม่มีผู้น่ังรอในร้าน 

จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานท่ีจำเป็น 
ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียม 
ความพร้อมของสถานท่ีให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

(๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหริอสันทนาการ 
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานท่ีสักหรือเจาะผิวหนัง 

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย 
ข. สถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย 

(งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ําแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้น 
สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

ค. สถานท่ีออกกำลังกายฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในการเล่น 
แบบรวมกลุ่มและงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ําแบบรวม 

ง. สถานท่ีผีเกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพ่ือการผีเกซ้อมการชกลม 
โดยไม่มีดู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ขม 

จ. สนามกิฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกายหรือการผีเกซ้อม 
ในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน 
และมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมท่ีอยูในบริเวณสนามกีฬา (ไม,นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกินสิบคน 

ฉ. สถานท่ีเล่นโบว์ล่ิง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะเพ่ือการออกกำลังกายหรือการผีเกซ้อม 

ข. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 
ซ. สระน้ีาเพ่ือการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท้เซิร์ฟ เคร่ืองเล่น 

ประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแช่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น 
ตามจำนวนเคร่ืองเล่นและขนาดพ้ืนท่ี 
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ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรลพ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วม 
กิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน สำหรับโรงมหรสพในระยะแรกน้ีให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด 
หรือการแสดงพ้ืนบ้านอ่ืน ๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจมี 
ความเส่ียงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเช้ือ 

ญ. สวนสัตว์หรือสถานท่ีจัดแสดงสัตว์ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 
ในพ้ืนท่ีจัดการแสดงท่ีเป็นการรวมกลุ่ม 

ข้อ ๔ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดขอบ 
เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานท่ีในข้อ ๒ หรือข้อ ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค รวมท้ังดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เง่ือนไข และเง่ือนเวลา 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามท่ีทางราชการกำหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีตามข้อ ๒ และการดำเนินการ 
ของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ีตามข้อ ๓ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมท้ัง 
การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยง 
ต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจ 
กำหนดช่วงระยะเวลาเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ีดำเนินการปรับปรุงแก่ไข 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรค รวมท้ังเสนอให้ผู้มิอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดขอบไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราขการจังหวัดมีคำส่ังปิดสถานท่ีไว้ 
เป็นการช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เจ้าของ 
หรือผู้จัดการสถานท่ีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการท่ีทางราชการกำหนดและจัดระเบียบ 
และระบบต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้ 

ข้อ ๕ การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ตามท่ีรัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชน 
งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินของ 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปิจจัยหนึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและ 
การแพร่ระบาดของโรคได้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การดำเนินชีวิตของประขาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับ 
วิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรผ่อนคลาย 
การเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด โดยประขาขนผู้เดินทางซ่ึงรวมถึงผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดด้วย 



หนา ๔๘ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ซึ่งอาจไม่สะดวกและจำเป็นต้องก่อภาระแก่ผู้เดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจราจรคับคั่ง 
หรือมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะนำโรค พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีมีอำนาจในการส่ังแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีมีป้ญหาว่าสถานท่ีหรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามท่ีกำหนดไวในข้อกำหนดน้ี 
หรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน 
และยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัลโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคง 
แห่งชาติในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณีโควิด - 19 เป็นประธาน 

ข้อ ๗ การแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าท่ี หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีกระทำการ 
เรียก รับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิขอบ หรือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
จากการใช้สถานท่ีของเอกชนเพ่ือการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อ่ืนมิความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือข้อกำหนดซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ตอบแทนจากการไม่ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้ประสบเหตุ 
ดังกล่าวให้แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วราชอาณาจักร หรือแจ้งต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
ทำเนียบรัฐบาล 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  4/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๓) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๖  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและ 
กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่  ๕/๒๕๖๓  
เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้ง 
ผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 29  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



มาตรการปอ้งกนัโรคตามที่ราชการกาํหนดเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 
แนบท้ายคาํสั่งศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  ที่  4/๒๕๖๓ 

ลงวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
๑. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานทีข่อง
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา  
 

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด
ภ า ค เ รี ย น ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒๕๖๓  
ในระยะแรกนี้ ให้ผ่อนผันการใช้อาคาร
ส ถ านที่ ข อ ง โ ร ง เ รี ย นห รื อ ส ถ า บั น  
การศึกษา เพื่อจัดการศึกษา การอบรม 
การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ
หรือการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑) การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียน  
การสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียน  
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
เฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภท 
ศิ ลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬา 
ที่ผ่อนคลายให้ทํากิจกรรมได้) โดยพิจารณา  
ถึงจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อม
และความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษา
ที่ มี ความยืดหยุ่น การจัดสถานที่ และ  
ระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันโรคเป็นสําคัญ   

 
 
 
 

1) ทําความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และ
ให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน 
นั ก ศึ ก ษ า  ผู้ ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ผู้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร  

5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 
(กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลดเวลาในการ
ทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลา
การเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์
ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชา 

 
 

 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 

จาม หรือเป็นหวัด สําหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ 
ครู  อาจารย์  นักเ รียน  นักศึกษา  ผู้ปกครอง 
และผู้ ร่ ว ม กิ จกรรม  ก่ อน เข้ าอาคาร  หรื อ
รับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจ
คัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทําความสะอาด
เครื่ อ งป รับอากาศ  และจัดการฆ่ า เ ชื้อ โรค
อย่างสม่ําเสมอ 

3) จัดใ ห้มี ระบบคิว  มี พื้นที่ รอคิ วที่ มีที่ นั่ งห รือ
ยืนห่าง กัน  อย่าง น้อย  1  เมตร  ทั้ งบริ เ วณ
จุดรับประทานอาหาร ห้องน้ํา  

4) จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู 
อ า จ า ร ย์  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ผู้ ป ก ค รอ ง 

 
 

 

1) ศธ. อว. และ สธ. ออกคู่มือ 
และเกณฑ์การปฏิบัติ 
ตามความ เหมาะสม 
กับพื้นที่และประเภท 
ของกิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํ า ร ว จ  ทห า ร  แล ะ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
๒) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม 
การ จัดการสอบ  การสอบคัด เลื อก  
การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน 
หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะทํานอง
เดียวกัน 

ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษาตามข้อ 1) และ ๒) 
ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม ป้ อ ง กั น โ รคตามที่   
ทางราชการกําหนด การจัดระเบียบและ
ระบบต่าง  ๆ  รวมทั้ งคํ าแนะนําของ  
ทางราชการอย่างเคร่งครัด   

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 
 
 
 
 
 

6) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียน 
หรือสถาบันการศึกษาดําเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ลงทะเบียนยืนยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
กําหนด 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเขา้
และออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม  กํา กับการเรียนการสอน  การสอบ 
สอบคัดเลือก การฝึกอบรม และงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน  
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 

หรือการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
๒ .  กิ จ ก ร ร ม ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ  
การดําเนินชีวิต 
 

ก .  ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า  ศู น ย์ ก า ร ค้ า  
คอมมูนิ ตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้
จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 

 
 
 

1) ทําความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่าง
ในการเลือกสนิค้า และชําระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร 

5) ให้ ควบคุ มจํ านวนผู้ ใ ช้ บริ การมิ ใ ห้ แออั ดและ
รวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสมัผัสระหว่างกัน  

6) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ในขั้นต้น ให้เปิดได้
โดยอาจให้นํากลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการ
ในสถานที่นั้นก็สามารถทําได้ โดยต้องจัดระเบียบ
การเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
และคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  

7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบ
กิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน

 

 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารที่ดี รวมถึง
ในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ําเสมอ 

3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรม
ที่ทําให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

4) จัดใ ห้มี ระบบคิว  มี พื้นที่ รอคิ วที่ มีที่ นั่ งห รือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับส่ง
ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร  

5) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการ
รายย่อย เ พื่อลดความเสี่ ยง ต่อการแพร่ เ ชื้อ
ขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

6) จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

 
 
 

1) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศ ป ก . เ มื อ ง พั ท ย า  
มีหน้าที่กํากับดูแล และ
ออกคู่มือการปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 

2) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กําหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
การป ฏิ บั ติตามมาตรการ ป้อง กัน โ รคตามที่
ทางราชการกําหนด 

8) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อน
เข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

ข .ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ
สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดําเนินการ
จัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัด
นิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจํากัด
พื้นที่รวมในการจัดงานขนาดพื้นที่ไม่เกิน 
20,000 ตารางเมตร และเปิดดําเนินการได้
จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา  

ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขันกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หรือการดําเนินการอื่นใดที่
เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และ
อาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ 
หลังการให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้า

มิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้ ง ใน พื้นที่ โดยรวมและ พื้นที่ บู๊ทแสดงสินค้ า 
(โดยคิดเกณฑ์จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน)  

6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบ
กิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
กําหนด 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร 
และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึง  
มีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย 
และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
ภายในอาคาร ศูนย์ประชุม พื้นที่จัดแสดงสินค้า 
นิทรรศการ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทําความสะอาด
เครื่ อ งปรับอากาศ  และจัดการฆ่ า เ ชื้อ โรค
อย่างสม่ําเสมอ 

3) งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
หรื อการ ดํ า เ นินการ อื่น ใดที่ เ ปิ ด โอกาสใ ห้
ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะ
ไร้ระเบียบได้ 

1) สสปน. และสธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความ เหมาะสม 
กับพื้นที่และประเภท
ของกิจการหรือกิจกรรม 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กั บ  ดู แล  ร่ วม กั บ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม.จัดกําลังสายตรวจ
ร่วม ตํารวจ ทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจการประกอบการ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิว

ตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ รวมทั้งพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับ
สํ าหรับการจั ด นิทรรศการ  การแสดงสินค้ า
แบบออนไลน์ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการกําหนด 

4) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดง
สินค้า นิทรรศการ หรือจัดให้มีการรับ - ส่ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 

5) พื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่ นั่ง 
หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร   

6) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา 
ควบคุม กํากับการให้บริการและการจัดกิจกรรม 
อย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

หรือการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

ค . สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง  
ให้เปิดดําเนินการได้โดยงดเว้นการจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกัน
หนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทําความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอย
และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 

2) ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  พ นั ก ง า น  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใ ช้บริการ มิให้แออัดและ

รวมกลุ่ม กัน  หรือลดเวลาในการทํา กิจกรรม

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงาน และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
ก่อนเข้าอาคาร  ทั้ ง นี้  ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง
ภายใน ห้องสุ ข า  ทั้ ง นี้  ให้ ทํ าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ  

1) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศ ป ก . เ มื อ ง พั ท ย า  
มีหน้าที่กํากับดูแล และ
ออกคู่มือการปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 

2) ศปม. จัดกําลังสายตรวจ
ร่วม ตํารวจ ทหาร สธ. 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
เท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน  

6) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่  และเ พิ่มมาตรการใ ช้
แ อปพลิ เ ค ชั นที่ ท า ง ร า ชก า ร กํ า หนด  หรื อ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 
 

3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
และงดกิจกรรมที่ทําให้เ กิดความแออัดหรือ
มีการรวมกลุ่มคน 

4) จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กําหนด 

ง .  ร้านเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผม 
สําหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดําเนินการ
โดยจํากัดเวลาการให้บริการในร้าน  
ไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มี 
ผู้นั่งรอในร้าน 
 

1) ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาด
พื้นผิ วสัมผั สของ ร้าน  อุปกรณ์ ก่อนและหลั ง
การให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ใ ห้ ช่าง ตัดผม  ช่าง เส ริมสวย  และผู้ ใ ช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 

3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่  หรือแอลกอฮอล์ เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 
1.5 เมตร 

5) ให้พิจารณาควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 
ด้วยการลดเวลาในการทํ า กิจกรรมให้สั้ นลง
เท่าที่จําเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ 
ตามขีดความสามารถ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่กําหนด 

2) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ช่วย (ถ้ามี) 
สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้ง
ที่ให้บริการ 

3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง

ภายใน ห้องสุ ข า  ทั้ ง นี้  ให้ ทํ าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ  

1) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศ ป ก . เ มื อ ง พั ท ย า  
มีหน้าที่กํากับดูแลและ
ออกคู่มือการปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 

2) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ด กิจกรรม 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
6) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 

และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่
ในระยะยาว เพื่อการป้องกันควบคุมโรคได้  

 

ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กําหนด 

จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
ให้ เ ปิดไ ด้ เฉพาะเ พื่อการปฏิ บั ติงาน 
ที่จําเป็นของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย 
จัดสรร  และแจกจ่ายเครื่ อง ดื่มและ 
อาหารกลางวัน และการจัดเตรียมความพร้อม
ของสถานที่ ให้ เ ป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด 
 

ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ตามคําสั่ง ศบค. ที่ ๒/๒๕๖๓ ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคําสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๓ .  กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย  
การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 
 

ก .  คลิ นิก เวชกรรม เสริ มความงาม  
สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะ
ผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
 

 
 
 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง
การให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และห้องอาบน้ํา
และให้กําจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้
ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้

 
 
 

1) ส ธ .  อ อ ก คู่ มื อ แ ล ะ 
เกณฑ์การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
และประเภทของกิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก . เ ท ศบ าล เ มื อ ง  
และ ศปก.เมืองพัทยา 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 

และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย 1.5 เมตร 
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัด

ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 
7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ

เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด  
 

ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการ
ฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ําเสมอ 

4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้
ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 

5) จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
  

ติ ดตาม  กํ า กับ  ดู แล 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํ า ร ว จ  ทห า ร  แล ะ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

 

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา 
และสถานประกอบการนวดแผนไทย  
(งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ํา
แบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า) 
นวดฝ่าเท้า ยกเว้นสถานประกอบกิจการ
อาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 
 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ
หลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ํา อบตัว 
อบสมุนไพร อบไอน้ํา รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้า 
เครื่องแต่งกายอุปกรณ์สําหรับผู้ใช้บริการ และ
กําจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ยกเว้นขณะอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ํา ซึ่งให้จัดบริการ
แยกเป็นรายบุคคล 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้
ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ

1) สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่และประเภท
ของกิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 



- ๙ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 

และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย 1.5 เมตร 
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัด

ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 
7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ

เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ
ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 

5) จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจ
การประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่กําหนด 

 

ค. สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส ให้เปิด
ดําเนินการได้โดยจํากัดจํานวนผู้ เล่น 
ในการเล่นแบบรวมกลุ่ม และงดเว้น 
การอบตัวหรืออบไอน้ําแบบรวม  

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทํ า ค ว ามสะอาด พื้นผิ วที่ มี ก า รสั มผั ส บ่ อยๆ 
เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ํา 
ทั้ ง ก่อนและหลั งการใ ช้บริการ  และให้ กําจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย  หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  สําหรับ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ใ ห้ เ ว้ น ระยะ นั่ งหรื อ ยืน  ระยะห่ า ง ร ะห ว่ า ง
เครื่องออกกําลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร 
และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกําลังกาย 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ  
ฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ
เข้าไ ด้ กับเกณฑ์สอบสวนโรค  ภายหลังจาก
การใช้บริการได้ 

3) อาจให้ผู้ ใ ช้บริการ และพนักงานบริการสวม 
Face Shield ขณะใช้บริการ    

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่และประเภทของ
กิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 



- ๑๐ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใ ช้บริการ มิให้แออัด หรือ

จัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้ อ ง กั นค วบคุ ม โ ร ค  และจํ า กั ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
การใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

6) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใ ช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 

8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริ เวณห้องสุขา  ห้องเปลี่ ยนเสื้ อผ้ า 
และห้องอาบน้ํ า  ทั้ ง นี้  ให้ทํ าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศได้ได้อย่างสม่ําเสมอ 

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 

ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจ
การประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่กําหนด 

 

ง .  สถานที่ ฝึ กซ้อมมวย  โรงยิมหรือ 
ค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อม 
การชกลมโดยไม่มีคู่ ชก  การชกมวย 
แบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและ 
ไม่มีผู้ชม   

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น 
อุปกรณ์ กระสอบทราย นวมทั้งด้านนอกและด้านใน 
ห้องสุ ขา  และห้องอาบ น้ํา  ทั้ ง ก่อนและหลั ง
การใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ  พนักงานบริการ  ผู้ฝึกสอน 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
สําหรับผู้ใช้บริการหรือนักมวยต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
หรือการฝึกซ้อม  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นหวัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการหรือ
นักมวย ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกสอน 
ผู้ใช้บริการหรือนักมวยได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย 
หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่และประเภทของ
กิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ



- ๑๑ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และ

ลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม 
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใ ช้บริการ มิให้แออัด หรือ

จัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค และจํากัดระยะเวลาการใช้บรกิาร 
หรือฝึกซ้อมมวย ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

6) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใ ช้บริการตรวจตรา 
ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 

8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

3) อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอน พนักงานบริการ
สวม Face Shield ขณะใช้บริการ รวมทั้งกรณี
ใช้นวมร่วมกันอาจสวมถุงมือยางก่อนสวมนวมได้  

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริ เวณห้องสุขา  ห้องเปลี่ ยนเสื้ อผ้ า 
และห้องอาบน้ํ า  ทั้ ง นี้  ให้ทํ าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ 

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  

6) กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย ให้บริการ
ที่พักกับนักมวย หรือผู้ใช้บริการ อาจพิจารณา
แยกห้องพักเป็นรายบุคคล หรือเว้นระยะห่าง
ของที่นอนไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

7) งดให้บริการอบตัว หรืออบไอน้ําแบบรวม 
8) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน

ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจ
ร่วม ตํารวจ ทหาร และ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรือการจัดกิจกรรมใ 
ห้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

จ. สนามกีฬา ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะ
กิจกรรมเพื่อการออกกําลังกายหรือ 
การฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล  
ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล 
โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจํานวน 
ผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา 
(ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน 10 คน  

1) ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์
กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ก่อนและหลัง
ให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย  หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  สําหรับ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ให้ ร ายงานหน่วยงานรับผิ ดชอบ  กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่และประเภทของ
กิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 



- ๑๒ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ

เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

5) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใ ช้บริการตรวจตรา 
ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบ
กิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กําหนด 

7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ
สนามกีฬาได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ
เข้าไ ด้ กับเกณฑ์สอบสวนโรค  ภายหลังจาก
การใช้บริการได้ 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้
ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร   

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจ
การประกอบการหรือ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด 
หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ใ ห้ เ ปิดดําเนินการได้เฉพาะเ พื่อการ 
ออกกําลังกายหรือการฝึกซ้อม  

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ 
ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด รวมทั้งโบว์ลิ่ง 
(ทําความสะอาดลูกโบว์ลิ่งก่อนเล่นทุกครั้ง) และ
ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ และให้กําจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย  หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  สําหรับ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ให้ ร ายงานหน่วยงานรับผิ ดชอบ  กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ
ลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย 
หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่และประเภทของ
กิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 



- ๑๓ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 

หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร และ

ลดการใกล้ชิดกันระหว่างทํากิจกรรม 
5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัด

ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  
6) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใ ช้บริการตรวจตรา 

ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและ
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ทางราชการกําหนด 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 
 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้
ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร   

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 

กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจ
การประกอบการหรือ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ  
การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ

เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ 
และห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ และให้กําจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย  หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  สําหรับ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ให้ ร ายงานหน่วยงานรับผิ ดชอบ  กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่และประเภทของ
กิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 



- ๑๔ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 

หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ใ ห้ ค ว บ คุ ม จํ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  มิ ใ ห้ แ อ อั ด 

(โดยคิดจํานวนผู้ ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ห้อง 
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน) 
และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ต่อวัน  

5) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใ ช้บริการตรวจตรา 
ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

6) ให้ ผู้ ป ระกอบ กิจการลงทะ เ บียนและ ยืน ยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กําหนด 

7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ
สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย 
หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้
ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 

ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
กํ า กับ  ดู แล  ร่ วม กับ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
ให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจ
การประกอบการหรือ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

 

ซ. สระน้ําเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรม
ทางน้ําในบึง เ ช่น เจ็ตสกี ไคท์ เซิร์ฟ 
เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต ให้เปิด
ดําเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน
และจํ า กัดจํ านวนผู้ เล่นตามจํ านวน 
เครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ 

1) ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ  อุปกรณ์  
เครื่องเล่น เสื้อและอุปกรณ์ชูชีพ ห้องอาบน้ํา 
ห้องสุขา ทั้ ง ก่อนและหลังการให้บริการ และ
ให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย  หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  สําหรับ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรือ เ ป็นห วัด  สํ าหรับพนักงาน  และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่กําหนด 

1) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา มีหน้าที่
กํากับดูแล และออกคู่มือ



- ๑๕ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ

เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓/๒๕๖๓  
ลง วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

4) ให้เ ว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะทํากิจกรรม 
อย่างน้อย 1.5 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน  

5) ทั้งนี้ ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ เช่าสถานที่ หรือ
ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและ
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้ง
จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยปฏิบัติงาน
ขณะที่มีการใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับและ
ให้คํ าแนะนําในการใช้บริการ  ให้ เ ป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการ
กําหนดอย่างเคร่งครัด 

6) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
จัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ใ ช้บริการ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้  
 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้
ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่ นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 

4) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
  

การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่ 

2) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํ า ร ว จ  ทห า ร  ส ธ .  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

 

ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 
ให้เปิดดําเนินการได้โดยจํากัดจํานวน  
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน สําหรับ
โรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะ
การจัดแสดงลิเก ลําตัด หรือการแสดง
พื้นบ้านอื่น ๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดง
ดนตรี หรือคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่น ๆ 

1)  ทําความสะอาดอุปกรณ์  พื้นผิวสัมผัสบ่อย  ๆ 
ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และกําจัดขยะมูลฝอย 

2) ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  ตลอดเวลาที่ ให้บริการและ
ใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้
ให้ ร ายงานหน่วยงานรับผิ ดชอบ  กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง
ห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ําเสมอ  

1) สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่และประเภท
ของกิจการ 

2) ศปก .จั ง ห วั ด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.ตําบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  



- ๑๖ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ 

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก.  
แนบท้ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ใ ห้ควบคุมจํานวนผู้ ใ ช้บริการ  มิ ใ ห้แออัดและ

เป็นการรวมกลุ่ม โดยจํากัดจํานวนผู้ ใ ช้บริการ
ตามขนาดพื้นที่ 

6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบ
กิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กําหนด 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

3) ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายใน
สถานที่ 

4) อาจพิจารณาจัดที่ นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ
แถวเว้นแถว และ 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง 

5) จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 

ศปก . เ ท ศบ าล เ มื อ ง 
และศปก . เมืองพัทยา 
ติ ดตาม  กํ า กับ  ดู แล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํ า ร ว จ  ทห า ร  แล ะ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ด กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 

 
ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์  
ให้เปิดดําเนินการได้ โดยจํากัดจํานวน  
ผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็น
การรวมกลุ่ม 

การจําหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ ายคํ าสั่ ง  ศบค .  ที่  ๓ /๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
มีการดําเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

1) ทําความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะ
ห้องสุขา  พาหนะที่ ให้บริการภายในสถานที่  
ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กําจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด สําหรับพนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่กําหนด 

2) การจัดแสดงโชว์ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่ม 
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ มหลั กและ
มาตรการเสริม ในข้อ 2 ซ. 

1) ทส. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่และประเภทของ
กิจการ 

2) ศปก .จั งห วัด /กทม .  
ศปก.อําเภอ/เขต ศปก.
ตํ า บ ล  
ศปก . เ ท ศบ า ลนค ร  
ศปก . เทศบาล เมื อ ง  



- ๑๗ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลกั มาตรการเสริม หน่วยงานรับผดิชอบ 
5) ใ ห้ควบคุมจํานวนผู้ ใ ช้บริการตามขนาดพื้นที่

โดยไม่ให้แออัด 
6) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ 

และให้ควบคุมจํานวนผู้ ใ ช้บริการ มิให้แออัด 
โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ  

7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี 
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ํา ทั้งนี้
ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการ
ฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ําเสมอ 

4) ให้มีระบบคิว และพื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิว 
จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร    

5) จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม กํากับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด 

6) พิ จ า รณา กํ าหนด จํ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รจ าก
ต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพื่อลดการเดินทาง
ข้ามจังหวัด  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

และศปก .เมืองพัทยา  
ติดตาม  กํ า กับ  ดูแล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เ กี่ยวข้องให้ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

3) ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม 
ตํ า ร วจ  ทหาร  และ
หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง 
เ พื่ อ ต ร ว จ 
การประกอบการหรือ 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่กําหนด 
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หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางที่กําหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อทําให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดําเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดํารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจการหรือกิจรรม ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัตติามข้อกําหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคําสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สําหรับการนั่งรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย ๑ เมตร โดยจํานวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตาม         
ความเหมาะสมของสถานที่ 



คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท ๑๘๗๑/๒๕๖๓ 

เร่ือง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพ่ิมเติม ระยะท่ี ๓) 

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มีคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เร่ือง การควบคุม 
และปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ ๑๖๗๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่ือง กำหนดมาตรการควบคุมและการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพ่ิมเติม) และนายกรัฐมนตรีได้ออก 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การ,ปิองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9 (COVID - 19) 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงช้ืน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชออกนอกเคหสถาน 
ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๓.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งช้ืน และให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอก 
เคหสถานตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ให้ยานพาหนะ ผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือ 
สินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา และถึงจังหวัดปลายทาง 
หลังเวลา ๐๓.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งช้ืน สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้ 

ข้อ ๒ การผ่อนุผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรีอสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม รองรับ 
การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ในระยะแรกน้ีให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ี ของโรงเรียนหรือ 
สถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพ่ือประโยข,นในการสอบ หรือการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกขนเฉพาะประ๓ทวิขาชีพ และประ๓ทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประ๓ทกีฬา 
ที่ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมได้)โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถ 
ในการจัดรูปแบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นการจัดสถานท่ีและระบบต่างๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ 

* * * * * * # * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * 

(๑)การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฟิกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ 

(๒) การใช้. 



-๒-

(๒) การใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือ?เถาบันการศึกษาเพ่ือการประชุม การจัดการสอบ 
การสอบคัดเลือก การฟิกอบรมระยะส้ันไม่เกินสิบห้าวัน หรือดำเนินการอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกัน 

ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดขอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (๑) หรือ (๒) ต้องปฏิบัติ ตาม 
มาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมท้ังคำแนะนำ ของทางราชการ 
อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประขาขน 
และขับเคล่ือนกิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมจากท่ีได้กำหนดไว้แล้ว สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรม 
บางอย่างเพ่ิมเติมได้ตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 

ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานท่ีจัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการจัดประชุม 

การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซ่ึงจำกัดพ้ืนท่ีรวมในการจัดงานขนาดไม่เกิน 
สองหม่ืนตารางเมตร และเปิดดำเนินการได้จนถึง เวลา ๒๑.๐๐ นาฬกา 

ทั้งนี้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอ่ืนใด 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลา 
การให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองช่ัวโมงและต้องไม่มีผู้น่ังรอในร้าน 

จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานท่ีจำเป็น 
ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียม 
ความพร้อมของสถานท่ีให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราขการกำหนด 

(๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือลันทนาการ 
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานท่ีสักหรือเจาะผิวหนังหรือ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
ข. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว อบ 

สมุนไพรหรืออบไอน้ําแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้น สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถาน 
ประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

ค. สถานท่ีออกกำลังกายฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในการเล่น 
แบบรวมกลุ่มและงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ําแบบรวม 

ง. สถานท่ี 
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ง. สถานท่ีฟิกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพ่ือการฟิกซ้อมการขกลม 
โดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม 

จ. สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกายหรือการฟิกซ้อม 
ในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน และมี 
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมท่ีอยูในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม,เกินสิบคน 

ฉ. สถานท่ีเล่นโบว์ล่ิง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะเพ่ือการออกกำลังกายหรือการฟิกซ้อม 

ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 
ซ. สระน้ําเพ่ือการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําในบึง เข่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เคร่ืองเล่น 

ประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้เปิดดำเนินการไดีใดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น ตามจำนวน 
เคร่ืองเล่นและขนาดพ้ืนท่ี 

ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วม 
กิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน สำหรับโรงมหรสพในระยะแรกน้ีให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด หรือการ 
แสดงพ้ืนบ้านอ่ืนๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการ 
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ 

ญ. สวนสัตว์หรือสถานท่ีจัดแสดงสัตว์ ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 
ในพ้ืนท่ีจัดการแสดงท่ีเป็นการรวมกลุ่ม 

ข้อ ๔ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดขอบ เจ้าของ 
หรือผู้จัดการสถานท่ีในข้อ ๒ หรือข้อ ๓ มีหน้าที่รับผิดขอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
รวมท้ังดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะน่า เง่ือนไข และเง่ือนเวลาตามท่ีทางราชการกำหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีตามข้อ ๒ และการดำเนินการ 
ของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ีตามข้อ ๓ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมท้ังการจัดระเบียบ 
และระบบต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ี 
รับผิดขอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ีดำเนินการปรับปรุงแก่ไขเพ่ือป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรค รวมท้ัง 
เสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราขบัญญัติโรคติดต่อมีคำส่ังปิดสถานท่ีในพ้ืนท่ีรับผิดขอบไว้เป็นการข่ัวคราวก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีคำส่ังปิดสถานท่ีไว้เป็นการช่ัวคราวตามพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เม่ือผู้มีหน้าท่ีรับผิดขอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานท่ีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการท่ีทางราชการ 
กำหนดและจัดระเบียบ และระบบต่างๆ แล้ว สามารถมีอำนาจส่ังให้เปิดดำเนินการในสถานท่ีดังกล่าวได้ 

ข้อ ๕ การผ่อนคลาย. 
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ข้อ ๕ การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ตามท่ีรัฐบาลมีคำแนะนำให้ประขาขนงดหรือ 
ขะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งจากการประเมินของ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่า 
มาตรการดังกล่าวน้ีเป็นป้จจัยหน่ึงล่งผลให้สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเข้ือและการแพร่ระบาดของโรคได้ 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การดำเนินชีวิตของประขาขนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับ วิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการ 
ล่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรผ่อนคลาย การเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
โดยประขาขนผู้เดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
การจัดระบบและระเบียบต่างๆ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราขกำหนด ดังนี้ 

ก. กรณีเดินทางผ่านท่าอากาศยาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 
(๒) บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบ QR Code หรือบันทึกข้อมูลบุคคลตามแบบ 

ที่กำหนด 
(๓) กรณีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือมาพำนักเป็นการถาวรจะต้องกักตัว 

เพ่ือสังเกตอาการ ๑๔ วัน (Home Quarantine) 
ข. กรณีบุคคลท่ีมีภูมีลำเนาอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราขเป็นการชั่วคราว 
และมีหนังสือรับรองจากจังหวัดต้นทางโดยระบุวันเดินทางกลับไว้โดยชัดเจน หากตรวจคัดกรอง 
แล้วไม่ต้องกักตัวไว้สังเกตอาการ ๑๔ วัน 

ค. กรณีบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราขจำเป็นต้องเดินทางไป 
ปฏิบัติภารกิจต่างพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเส่ียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนราธิวาส 
เป็นการช่ัวคราว เม่ือกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราขแล้วให้กักตัวไว้สังเกตอาการ ๑๔ วัน 

ง. กรณีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศเพื ่อนบ้านผ่านทางด่านขายแดน 
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีจังหวัดต้นทางมีหนังสือล่งตัวผู้ครบระยะเวลากักกันไว้เพ่ือสังเกตอาการ 
ผ่านทางไปจังหวัดอื่นให้พิจารณาอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่กรณี 

(๒) กรณีจังหวัดต้นทางมีหนังสือล่งตัวผู้ครบระยะเวลากักกันไว้เพ่ือสังเกตอาการ 
ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราข ให้แจ้งบุคคลดังกล่าวให้ทราบว่าเม่ือเดินทางไปถึงให้ไปรายงานตัว 
ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกรรมการขุมขนแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ ๑๔ วัน 

(๓) กรณียังไม่ได้ผ่านการกักตัวไว้สังเกตอาการ ๑๔ วัน ให้แจ้งบุคคลดังกล่าว ให้ไป 
รายงานตัว ณ ศูนย์กักกัน (Local Quarantine) ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้จังหวัด 
นครศรีธรรมราข 

ข้อ ๖ ในกรณีมีป้ญหาว่าสถานท่ีหรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามท่ีกำหนดไว้ในข้อกำหนดน้ีหรือไม่ 
ให้หารือศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

ข้อ ๗ การแสดงตน. 



ข้อ ๗ การแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าท่ี หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีกระทำการ เรียก รับ 
ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิขอบ หรือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ จากการใข้ลถานท่ีของเอกขน 
เพ่ือการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อ่ืนมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือ 
ข้อกำหนดขี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยขน์ตอบแทนจากการไม่ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ย่อมเป็นความผิด 
ตามกฎหมาย ผู้ประสบเหตุ ดังกล่าวให้แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้ใดฝ่าแนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา 
๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินล่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน 
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภไดนั พ.ศ.๒๕๖๓ 

(นายศิริพัฒ พัฒกุล) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้กำกับการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราข 


