




หนา ๓๙ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๗) 

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ชยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป 
จนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น 

ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 เพิ่มเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาขนด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคง ตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเช้ือไวริสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ และการรับพิงความคิดเห็นจากฝ่ายความมั่นคง 
ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายผู้ประกอบการ และฝ่ายผู้บริโภค ประกอบกับฝ่ายสาธารณสุขได้เสนอว่า จำนวน 
ผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 
อันเป็นระยะเวลาที่ประกาศใช้ข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๔) (ฉบับท่ี ๕) และ (ฉบับท่ี ๖) เป็นด้นมา 
ลดลงหรืออยู่ในระดับท่ีควบคุมได้อย่างต่อเน่ือง แต่เพราะยังมีปิจจัยเสี่ยงจากสภาพดินพิาอากาศ 
จำนวนของผู้เดินทางข้ามจังหวัดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนบางกลุ ่ม 
ที่ยังประมาทและละเลยไม,ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ในขณะท่ีการแพร่ระบาดก็ยังปรากฏอยู่มาก 
ในต่างประเทศ จึงควรผ่อนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานท่ี และประเภทของกิจกรรม ภายใต้ 
เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการต่อไปโดยเคร่งครัด 
และหากปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเช้ือกลับเพ่ิมหรือโอกาสเส่ียงมีมากข้ึน ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลง 
การผ่อนคลายบางส่วนหรือท่ังหมดได้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑ ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการท่ัวไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการท่ังหลาย 
ดังต่อไปนั้ 

ข้อ ๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน 
ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งข้ึน และให้ข้อยกเว้นการห้ามออก 
นอกเคหสถานตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป 
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ข้อ ๒ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือ 
สถาบันการคิกษาเฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์ 
หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปืญหาครอบครัว เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็น 
กลุ่มเส่ียงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานท่ีพักอาศัยของตนหรือท่ีอ่ืน หรือเป็นการใช้อาคารสถานท่ี 
ดังกล่าวเพื่อการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพื ่อการจัดการเรียนการสอน 
การสอบ หรือการฟิกอบรม 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก 
ของประชาชนและขับเคลื ่อนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้สถานท่ีหรือการดำเนินกิจกรรม 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ ่มเติมได้ทั ่วราชอาณาจักร 
ตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 
ก. การจำหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคง 
ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ 

ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพ่ิมเติมได้ 
ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั่งร้านอาหารหรือ 
เคร่ืองด่ืม (ห้ามการบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือ 
ทำเล็บ ยกเว้นส่วนท่ีเป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานท่ีเล่นโบว์ล่ิง ตู้เกมส์ เคร่ืองเล่นหยอดเหรียญ 
สถานท่ีเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก 
สวนน้ํา สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานท่ีออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื ่อง 
ศูนย์ประชุม 
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ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริม 
การขาย หรือการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการ 
ได้จนถึงเวลา ๒๐.๐0 นาฬิกา 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 
ง. สถานท่ีบริการดูแล สถานท่ีพำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนท่ีจัดสวัสดิการ 

ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิงให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะท่ีมีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ช่ึงเม่ือรวมคณะทำงานหน้าฉาก 

และทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ 
ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถึอหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา 

(๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสูขภาพหรือสันทนาการ 
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและ 

นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงาม 
เรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า 

ข. สถานที่ออกกำลังกายพิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
หรือคอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรืเวท โดยงดเว้น 
การใช้เคร่ืองเล่น เคร่ืองลู่ว่ิง จักรยานป้น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม 

ค. สถานท่ีหรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทท่ีตามกติกาสากลท่ีมิได้มี 
การปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ผิงละไม่เกิน 
สามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟืนดาบ และปีนผา 

ง. สระว่ายน้ําสาธารณะท้ังกลางแจ้งและในร่ม 
จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป้ 
ข้อ ๔ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการ 

สถานท่ีตามข้อ ๓ (๑) และ (๒) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมท้ัง 
ดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เง่ือนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ทางราขการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ 
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เข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมาย รวมท้ังเสนอ 
ให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย 

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำส่ังปิดสถานท่ีไว้เป็นการช่ัวคราว 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือเจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ีได้ดำเนินการให้เป็นไป 
ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการในสถานที่ตังกล่าวได้ 

ข้อ ๕ เพื ่อให้มาตรการบีองกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ผู ้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีคำสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอ่ืนในลักษณะทำนองเดียวกันเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากพบว่าเป็นสถานท่ีซ่ีงมีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่โรค รวมท้ังดำเนินการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ 
ข้อกำหนดนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ๑๖๗๑/๒๕๖๓ 

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

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

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มีคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เร่ือง การควบคุม 
และปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) 
ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9 (COVID - 19) 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงช้ืน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา 
ถึงเวลา ๐ ๔ . ๐ ๐ นาฬิกาของวันรุ่งช้ืน และให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด 
(ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ผ่อนผันการใช้อาคาร 
สถานท่ีของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ 
การสงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะเด็กกำพร้าท่ีประสบปิญหาครอบครัว เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส 
และอาจเป็นกลุ่มเส่ียงได้ หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานท่ีพักอาศัยของตนหรือท่ีอ่ืน หรือเป็นการใช้อาคาร 
สถานท่ีดังกล่าว เพ่ือการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือ 
การจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฟิกอบรม 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก 
ของประชาชนและขับเคล่ือนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด 
รวมท้ังการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้สถานท่ีหรือการดำเนินกิจกรรม เคยมีคำส่ังปิดสถานท่ีไว้เป็นการช่ัวคราว 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมได้ ตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 
ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภค 
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ 

/ ข . ห้างสรรพสินค้า. 



ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพ่ิมเติมได้ ในส่วนท่ีเป็น 
การจำหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมท้ังร้านอาหาร หรือเคร่ืองด่ืม (ห้ามการบริโภค 
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือทำเล็บ ยกเว้นส่วนท่ีเป็นโรงมหรสพ 
โรงภาพยนตร์ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานท่ีเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอ่ืนๆ 
ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ํา สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานท่ีออกกำลังกายฟิตเนส 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิขา สนามพระเคร่ือง 
ศูนย์ประขุม 

ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
หรือการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าล่งขนาดใหญ่ 
ง. สถานท่ีบริการดูแล สถานท่ีพำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนท่ีจัดสวัสดีการให้แก่เด็ก 

หรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิงให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะท่ีมีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ซ่ึงเม่ือรวมคณะทำงานหน้าฉาก 

และทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ 
ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถึอหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา 

(๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือลันทนาการ 
ก. คลินิกเวขกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอก 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิต้ีมอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและ 
ผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า 

ข. สถานท่ีออกกำลังกายฟิตเนสท่ีมิได้ต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิต้ีมอลล์ 
ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เคร่ืองเล่น เคร่ืองสู่ว่ิง จักรยานปีน 
หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม 

ค. สถานท่ีหรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทท่ีตามกติกาสากลท่ีมิได้มีการ 
ปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ขมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ผิงละไม่เกินสามคน ได้แก่ 
แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอข ยิมนาสติก ฟืนดาบ และปีนผา 

ง. สระว่ายน้ําสาธารณะท้ังกลางแจ้งและในร่ม 
จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน ห้องสมุดลาธารณะ และหอศิลป็ 

/ข้อ๔การดำเนินการ. 



- ๓ -

ข้อ ๔ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานท่ี 
ตามข้อ ๓ (๑) และ (๒) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมท้ัง ดำเนินการจัด 
ระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เง่ือนไข และเง่ือนเวลาท่ีทางราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย 
รวมท้ังเสนอ ให้ผู้มีอำนาจตามพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ vi^mmvipM^๖^ 

(นายคิริพัฒ พัฒกุล) 
ผู้ว่าราขการจังหวัดนครศรีธรรมราข 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้กำกับการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช 


