
คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ ๑๙๙๐/๒๕๖๓ 

เร่ือง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
และกำหนดมาตรการผ ่อนคลาย (เพ่ิมเติม ระยะท่ี ๔) 

*************************** 

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มีคำส่ังและการกำหนดมาตรการผ่อนคลายไปแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑๐) ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลาย อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมคร้ังท่ี ๒๔/๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลาย และบรรเทาผลกระทบ 
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาขน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เฉพาะเหตุอันเน่ืองจาก 
สถานการณ์โควิด - 19 ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ การผ่อนฝันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรีอสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือจัดการเรียน 
การสอน หรือการ'ฝิกอบรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ิมเติมจากท่ีได้กำหนดไว้แล้ว ตามข้อกำหนด 
(ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษา 
หรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงเรียนเอกขน โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดน และโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนรวมท้ังโรงเรียนไม่เกิน 
หน่ึงร้อยย่ีสิบคน สามารถใช้อาคารสถานที่ เพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการผึเกอบรมได้ โดยผู้มีหน้าท่ี 
รับผิดขอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานท่ี รวมท้ัง 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้มิความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 
รวมท้ังจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึง 
ความเส่ียงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเช้ือ และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ส่วนการเปิดเรียน. 
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ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือ มหาวิทยาลัย 
อื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมหรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณีกำหนด โดยปฏิบัตตามความในวรรคก่อนด้วย โดยอนุโลม 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาขนและ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราขการกำหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการ 
ให้สถานท่ีหรือการดำเนินกิจกรรมท่ีเคยมีข้อกำหนดหรือคำส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปิดสถานท่ีไว้ 
เป็นการช่ัวคราว สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมได้ตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 
ก. การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเล้ียง 

งานพิธี การแสดง นาฏศิลป็ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม 
ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ ให้สามารถดำเนินการได้ 

ข. การบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือ 
เคร่ืองด่ืมท่ัวไป หรือในสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถ 
ทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของ 
สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 

ค. สถานรับเล้ียงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแล 
ผู้สูงอายุ สถานท่ีบริการดูแล สถานท่ีพำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห้อ่ืนทีจัดสวัสดิการ ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ 
สามารถเปิดดำเนินการให้บริการแบบรายวันได้ ทั้งนี้ การเดินทางไปกลับ สถานท่ีดังกล่าวถือเป็นเหตุยกเว้นการ 
ปฏิบัติตามมาตรการอันพิงปฏิบัติของกลุ่มบุคคลท่ีมีความเล่ียง ต่อการติดโรค 

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศนิ ให้ดำเนินการได้โดยมีจำนวน ผู้แสดง 

ผู้ร่วมรายการและคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละหนึ่งร้อยห้าสิบคนและมีผู้ชม ไม่เกินห้าสิบคน 
(๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหริอลันทนาการ 

ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอนํ้าแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถาน 
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย 

ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือ 
ลานกีฬากลางแจ้ง 

ค. สวนน้ํา สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เคร่ืองเล่นในลักษณะท่ีเป็นการติดต้ังช่ัวคราว 
หรือเคร่ืองเล่นท่ีมีพ้ืนผิวสัมผัสมากซ่ึงอาจมีความเส่ียงต่อการติดโรคในเด็ก เข่น บ้านบอล บ้านลม 

ง. สนามกีฬาหรือสถานท่ีเพ่ือการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพ่ือการเรียนการสอน 
ในทุกประ๓ทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ยกเว้นสนามชนโคสนามชนไก่ สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอ่ืนใน 
ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถจัดให้ 

มีการแข่งขัน... 
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มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่านส่ืออ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ 
ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีทางราชการกำหนดด้วย 

จ. ตู้เกม เคร่ืองเล่นหยอดเหรียญท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายและต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ 

ข้อ ๔ การขนล่งสาธารณะข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทาง 
ของประขาขนภายหลังมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดให้หน่วยงานท่ีรับผิดขอบตรวจสอบและ 
กำกับดูแลการขนล่งผู้โดยสารท่ีเป็นการขนล่งสาธารณะทุกประ๓ท (รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ รถไฟ เรือ 
เคร่ืองบิน)โดยผู้ประกอบการต้องจัดระบบ และระเบียบต่างๆ รวมท้ังให้มีการจอดพักรถ การเว้นท่ีน่ัง และการจำกัด 
จำนวนผู้โดยสารในแต่ละเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรการบิองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

ข้อ ๕ การดำเนินการตามมาตรการบิองกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดขอบ เจ้าของ หรือ 
ผู้จัดการสถานที่ในข้อ ๒ หรือข้อ ๓ มีหน้าที่รับผิดขอบในการปฏิบัติตามมาตรการ บิองกันโรค รวมท้ังดำเนินการจัด 
ระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เง่ือนไข และเง่ือนเวลา ที่ทางราชการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 
เข้าตรวจลอบการใช้อาคารสถานท่ีตามข้อ ๒ และ การดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ีตามข้อ ๓ เพ่ือให้เป็นไป 
ตามมาตรการบิองกันโรค รวมท้ังการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ที่ทางราขการกำหนด หากพบการกระทำท่ี 
อาจมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนด 
ช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดขอบ เจ้าของหรือผู้จัดการลถานท่ีดำเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือบิองกันมิให้ 
มีการแพร่ของโรค รวมท้ังเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่ 
รับผิดขอบไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ในกรณีที่มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้ เป็นการช่ัวคราว เม่ือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เจ้าของหรือ 
ผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราขการกำหนดและจัดระเบียบและระบบต่างๆ แล้ว 
ให้มีอำนาจส่ังให้เปิดดำเนินการในสถานท่ีดังกล่าวได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีมีบิญหาว่าสถานท่ีหรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามท่ีกำหนดไว้ในข้อกำหนดน้ีหรือไม่ 
ให้หารือคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราข 

ผู้ใดฝ่า'ผินไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา 
๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายนXศ. ๒๕๖๓ 

_7 
(นายคิริพัฒ พัฒถุล) 

ผู้ว่าราขการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช 


