คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๘)
............................................
ตำมที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๔๗ ฉบับ สั่งให้ปิดสถำนที่บำงแห่งในพื้นที่
จั ง หวั ด นนทบุ รี ไว้ เ ป็ น กำรชั่ ว ครำว รวมถึ ง มี ก ำรผ่ อ นปรนค ำสั่ ง ปิ ด สถำนที่ เ ป็ น กำรชั่ ว ครำวบำงส่ ว น
เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น
ในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรียั งคงถูกประกำศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงยังคงต้องมี
กำรปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดบำงแห่งไว้ โดยจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์คำดว่ำแม้กำรแพร่ระบำด
จะยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่ง แต่จำกกำรที่ได้ดำเนินมำตรกำรตรวจคัดกรองเชิงรุก ควบคู่กับกำรปิดสถำนที่เสี่ยง
เป็นบำงแห่งไว้แล้ว สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจึงเริ่มดีขึ้นตำมลำดับ จึงสมควรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม
บำงกรณีเพื่อมิใ ห้ส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพของประชำชนเกินสมควร ดังนั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะ เวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ ๑๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี
ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่ อง แต่งตั้งผู้กำกับ กำรปฏิบัติงำน หั ว หน้ำผู้ รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดนนทบุ รี โดยควำมเห็ นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุ รี
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวและ
กำหนดมำตรกำรควบคุมบำงสถำนที่เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ปิดสถำนที่ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม เป็นกำรชั่วครำว
(๑) สนำมชนโค สนำมชนไก่ สถำนที่ซ้อมประลองไก่ สนำมกัดปลำ รวมทั้งสนำมซ้อมหรือ
สนำมประกวด – แข่งขัน – ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน
(๒) สถำนบริ ก ำร สถำนประกอบกำรที่ มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยสถำนบริ ก ำร สถำนบั น เทิ ง
ผับ บำร์ คำรำโอเกะ สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ำ สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด
(๓) สถำนที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้ำนเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้ำงสรรพสินค้ำ
ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๔) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชำ และสนำมพระเครื่อง พระบูชำ
/(๕) สระว่ำยน้ำ...

-๒(๕) สระว่ำยน้ำ (รวมถึงสระว่ำยน้ำของหมู่บ้ำนหรืออำคำรชุดพักอำศัย)
(๖) สระน้ำเพื่อกำรเล่นกีฬำหรือเพื่อทำกิจกรรมทำงน้ำในบึง
(๗) โรงมหรสพ โรงภำพยนตร์ โรงละคร
(๘) สนำมเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
(๙) สวนสัตว์ หรือสถำนที่จัดแสดงสัตว์
(๑๐) สถำนที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(๑๑) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
(๑๒) สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง
(๑๓) สถำนที่ออกกำลังกำยฟิตเนส
(๑๔) สถำนรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นสถำนที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยำบำล และที่มีกำรรับตัวไว้
พักค้ำงคืน เป็นปกติธุระ)
(๑๕) สถำนดูแลผู้สูงอำยุ (ยกเว้นที่มีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็นปกติธุระ)
(๑๖) สถำนที่แสดงมหรสพ หรือสถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ
(๑๗) สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ร้ำนนวดเพื่อสุขภำพ ร้ำนนวดเพื่อเสริม ควำมงำม
นวดสปำ สถำนประกอบกิจกำรอบไอน้ำ อบสมุนไพร สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย
(๑๘) ร้ำนเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพำะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้อง
ไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน
(๑๙) สถำนที่ให้บริกำรควบคุมน้ำหนั ก สถำนเสริมควำมงำม คลินิกเสริมควำมงำม (ไม่ได้
รับอนุญำตให้เป็นคลินิกเวชกรรม)
(๒๐) สนำมมวย โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้ (ยิม) สถำบันลีลำศหรือ
สอนลีลำศ
ข้อ ๒ กำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร ดังนี้
(๑) โรงเรีย นหรือ สถำบัน กำรศึกษำทุกประเภท ให้ง ดใช้อ ำคำรหรือ สถำนที่ เพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือกำรทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมำก
และมีโอกำสติดต่อหรือสัมผัสกันได้ง่ำย ทำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค เว้นแต่ กำรใช้อำคำรหรือสถำนที่เพื่อจัด
กิจกรรมตำมแนวทำงหรือลักษณะที่น ำยกรัฐมนตรี หรือ ศบค. ได้อนุญำตไว้แล้ว ให้สำมำรถดำเนิ นกำรได้
โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์ บริหำรสถำนกำรณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) พิจำรณำก่อนดำเนินกำร หรือ
เป็นกรณีที่เคยได้รับยกเว้น ดังต่อไปนี้
(๑.๑) เป็นกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมเพื่อกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(๑.๒) เป็นกำรใช้อำคำรหรือสถำนที่เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ สงเครำะห์ อุปถัมภ์ หรือ
ให้กำรอุปกำระแก่บุคคล
(๑.๓) เป็ นกำรจัดกิจกรรมของทำงรำชกำรหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส ำธำรณะ
โดยได้รับอนุญำต จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
(๑.๔) เป็นโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำขนำดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน อำทิ โรงเรียนสอบขับรถ สถำบันกวดวิชำ โรงเรียนสอนดนตรี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นต้น
/ (๒) ร้ำนจำหน่ำย...

-๓(๒) ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกิน
เวลำ ๒๓.๐๐ นำฬิกำ แต่ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค
ในร้ ำ นเฉพำะที่ เ ป็ น กำรบริ โ ภคในห้ อ งปรั บ อำกำศไม่ เ กิ น จ ำนวนร้ อ ยละ ๕๐ ของจ ำนวนที่ นั่ ง ปกติ ทั้ งนี้
ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริกำร และกำรเว้นระยะห่ำงตำม
คำแนะนำและมำตรกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรแนบท้ำยคำสั่งจังหวัดฉบับนี้ (ก)
อย่ำงเคร่งครัด
(๓) สนำมกีฬำ สถำนที่เพื่อกำรออกกำลังกำย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดกำรให้บริกำร ยกเว้น
กำรใช้สถำนที่เป็นที่เอกเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ หรือเพื่อประโยชน์สำธำรณะโดยได้รับอนุญำต
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
ส่วนสนำมกีฬำหรือสถำนที่ เพื่อกำรออกกำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่
โล่งแจ้ง หรือสนำมกีฬำหรือ สถำนที่เพื่อกำรออกกำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ ดี สำมำรถเปิด
ให้บริกำรได้ไม่เกินเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ และสำมำรถจัดกำรแข่งขันกีฬำได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม เมื่อได้มีกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรแนบท้ำยคำสั่งจังหวัด
ฉบับนี้ (ข) อย่ำงเคร่งครัด
(๔) ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ ตลำดนัดกลำงคืน ตลำดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน
หรื อ สถำนประกอบกำรอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยกั น ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ ต ำมเวลำปกติ ข องสถำนที่ นั้ น ๆ
จนถึงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริกำรและงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้ำนเกม และสวนสนุก ที่งดกำรให้บริกำร
(๕) กำหนดสถำนที่ควบคุมโดยให้มีเงื่อนไขกำรปฏิบัติ ดังนี้
(๕.๑) สนำมแข่งขันกลำงแจ้งทุกประเภท เปิดได้โดยห้ำมมีผู้ชม
(๕.๒) พิพิธ ภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ส ถำน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะ
เดียวกัน ศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ อุทยำนวิทยำศำสตร์ ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม
แหล่งประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน และหอศิลป์
(๕.๓) ห้องสมุดสำธำรณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้ำนหนังสือ
(๕.๔) สวนสำธำรณะ สวนพฤกษศำสตร์ และสวนดอกไม้ ส ำหรับ สวนสำธำรณะ
ห้ำมไม่ให้เปิดใช้เครื่องเล่น หรือเครื่องออกกำลังกำย ห้ำมใช้เพื่อสันทนำกำรอื่น ยกเว้น เดินและวิ่ง โดยให้เปิด
บริกำรไม่เกินเวลำ ๒๑.๐๐ น.
(๕.๕) คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม มีมำตรกำรป้องกันโรค ซึ่งถูกกำกับใกล้ชิดโดยแพทย์
(๕.๖) สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (เฉพำะกิจกำรสปำเพื่อสุขภำพ กิจกำรนวดเพื่อ
สุขภำพ) อนุญำตเฉพำะกำรนวดฝ่ำเท้ำ
(๕.๗) ร้ำนทำเล็บ สถำนที่สัก เจำะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย ยกเว้น บริเวณใบหน้ำ
สถำนที่ตำม (๕.๑) – (๕.๓) และ (๕.๕) – (๕.๘) ให้กำหนดจำนวนผู้ใช้บริกำรโดย
จัดให้มีระบบกำรจองคิว โดยไม่ให้มีผู้นั่งรอและให้ผู้ใช้บริกำรแต่ละคนอยู่ห่ำงจำกกันอย่ำงน้อย ๒ เมตร
ข้อ ๓ ห้ำมกำรดำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค
(๑) เพื่ อลดควำมเสี่ ย งจำกกำรติดเชื้อและป้ องกัน มิให้ เกิด สภำวะที่ไ ม่ถูก สุ ขลั กษณะ
เพื่อจำกัดวงในกำรระบำดของโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถำนหรือเมื่ออยู่ในที่สำธำรณะให้ประชำชนสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ และต้องสวมให้ถูกวิธีตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขแนะนำ
/เมื่อพบ...

-๔เมื่ อ พบผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ว่ ำ กล่ ำ วตั ก เตื อ นและ
สั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้ำผู้นั้นไม่ปฏิบัติตำมถือว่ำเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
มีระวำงโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท และให้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อไป
(๒) ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน มำกกว่ำ ๕๐ คน
เว้นแต่ ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือจัด
กิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถำนที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ ทำงรำชกำร
กำหนด
(๓) กำรผ่ อ นคลำยส ำหรั บ กำรถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ แ ละรำยกำรโทรทั ศ น์ กำรถ่ ำ ยท ำ
ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์ หรือกำรถ่ำยทำสื่อในลักษณะคล้ำยกัน ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใต้มำตรกำร
ที่ประกำศกำหนดในกำรจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้ำร่วมกำรถ่ำยทำ กำรยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ
หน้ำกำกผ้ำในบำงกรณีหรือบำงช่วงเวลำของกำรถ่ำยทำ และต้องดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติ สำหรับกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์และรำยกำรโทรทัศน์ตำมที่ได้รับอนุมัติจำก ศบค.
(๔) จำกกำรสอบสวนโรคที่ผ่ำนมำในสถำนที่ทำงำน พบว่ำสำเหตุของกำรแพร่เชื้อส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน จึงขอควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชนที่มีลักษณะเป็นสถำนที่
ทำงำนทุกแห่ง เน้นย้ำให้พนักงำน บุคลำกรในสังกัด งดกำรทำนอำหำรร่วมกันเป็นหมู่คณะ และพิจำรณำใช้กำร
ประชุมโดยกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แทน ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็นต้องจัดให้มี
อุปกรณ์กำรรับประทำนอำหำร ๑ คน ต่อ ๑ ชุดและห้ำมมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
ข้อ ๔ ให้ยังคงถือปฏิบัติคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว ดังนี้
(๑) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๓๙) ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพำะข้อ ๔-๗
(๒) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษำสำมำรถติดต่อสำนักงำนสำธำรณสุ ข
จังหวัดนนทบุรี ได้ที่ห มำยเลขโทรศัพ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔
และ ๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ งตำมมำตรำ ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีกำรกำหนดอัตรำโทษสูงสุดไว้แล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มำตรกำรสำหรับกิจกำรบำงประเภทที่ได้รับกำรผ่อนปรน (ก)
แนบท้ำยคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔
สำหรับกำรจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม
-----------------ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา
จากัดจานวนผู้นั่งบริโภคในร้านที่เป็นห้องปรับอากาศ ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจานวนที่นั่งปกติ
ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
สาหรับที่นั่งทาน ให้มีอุปกรณ์ที่ใช้รับประทาน ๑ คน ต่อ ๑ ชุด และห้ามมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
ให้งดบริการบุฟเฟต์ที่มีไลน์อาหารให้ลูกค้าตักเองหรือหยิบเอง โดยจัดให้มีการสั่งจากรายการอาหารได้
ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ถ้ากรณีมีห้องน้าให้ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
ให้มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ
และผู้ใช้บริการ
.........................................

มำตรกำรสำหรับกิจกำรบำงประเภทที่ได้รับกำรผ่อนปรน (ข)
แนบท้ำยคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔
สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพื่อกำรออกกำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

งดกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศ
ต้องมีระบบถ่ำยเทอำกำศ โดยให้มีอำกำศไหลเวียนได้ดี
ควำมสูงจำกพื้นถึงเพดำนอย่ำงน้อย ๓ เมตร
ให้กำหนดจำนวนผู้ใช้บริกำร จัดให้มีกำรเหลื่อมเวลำ หรือจัดรอบกำรใช้บริกำร ด้วยระบบคิว
ไม่ให้มีผู้นั่งรอ และไม่ให้มีควำมหนำแน่นเกินกว่ำ ๔ ตำรำงเมตรต่อ ๑ คน
จำกัดระยะเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อคน
ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ถ้ำกรณีมีห้องน้ำให้ทำควำมสะอำดอย่ำงสม่ำเสมอ
ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
ให้มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย ไข้ ไอ จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร
และผู้ใช้บริกำร
.........................................

