
 
 

 
 
 

คำสั่งจังหวัดนครพนม 
ที ่3 / ๒๕๖4 

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 
     

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาด
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก และเกิดการระบาดของโรคระลอกใหม่ขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับและป้องกันมิให้เกิดการระบาด
ลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป อันอาจเกิดจากการเดินทางข้ามจังหวัด และการไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกำหนด และได้มีการประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน           
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศใช้
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (D/M/H/T/T)       
ซึ่งประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน (Distancing) การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (Mask Wearing) 
การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ (Hand Washing) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ
(Temperature Check) และการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (Thaichana) นั้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๑ ข้อ ๗ ข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ และข้อ ๘      
ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครพนม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖๔ 
จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๔๒๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คำสั่งจังหวัดนครพนม          
ที่ ๔๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 4328/2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2/2564 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 และให้มีคำสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 
 ๑) สถานประกอบกิจการโรงมหรสพในที่ร่ม (โรงภาพยนตร์ โรงละคร) 

2) สถานประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 
3) สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด และ โรงน้ำชา 
4) ร้านเกม ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่   

ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสถานบริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่  
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5) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
6) สถาบันกวดวิชา หรือโรงเรียนกวดวิชา ทุกประเภท ห้ามจัดการเรียนการสอน การสอบ 

การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกล
หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

7) สนามชนไก่ รวมถึงสนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย สนามซ้อมมวย         
หรือค่ายมวย สนามแข่งม้า สนามชนโค และสถานที่สำหรับจัดให้มีการเล่นพนันอย่างอ่ืนทุกชนิด 

8) สถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด 
9) ร้านพระเครื่องพระบูชา แผงพระเครื่องพระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา หรือ

ศูนย์พระเครื่องพระบูชา ทั้งกลางแจ้งและในร่ม 
10) สถานประกอบกิจการสระว่ายน้ำทั ้งกลางแจ้งและในร่ม รวมถึงสระว่ายน้ำ       

ในโรงแรมและสถานศึกษา 
11) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง 
12) สถานประกอบการเพ ื ่อส ุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย                

นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำแบบรวม หรือการนวดบริเวณใบหน้า          
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ยกเว้น การบริการดังกล่าวในสถานพยาบาลของรัฐ) 

๑3) สถานที ่ที ่จ ัดให้มีอุปกรณ์การละเล่น เครื ่องเล่นในลักษณะที ่เป็นสวนสนุก     
เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล หรือเครื่องเล่นหยอดเหรียญชนิดต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องเล่นอื ่นๆ            
ที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ที่ตั ้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดคลองถม หรือตลาดอื่นๆ         
ที่มลีักษณะอย่างเดียวกันทั้งกลางแจ้งและในร่มทัง้ที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและชั่วคราว  

ข้อ 2 สถานที่ดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1) สถานบริการ ตามนิยามของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เช่น ผับ บาร์ 
สถานบันเทิง (ยกเว้น อาบ อบ นวด และโรงน้ำชา) และสถานประกอบการที ่เปิดให้บริการในลักษณะคล้าย         
สถานบริการตามนิยามของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  

2) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น
หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร สวนอาหาร และโรงอาหาร  

3) สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอน
ในทุกประเภทกีฬา โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือ
การละเล่นอ่ืนในทำนองเดียวกัน ยกเว้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งกลางแจ้งและในร่ม  

4) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ร้านทำเล็บ 
๕) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม สถานที่ให้บริการ

ควบคุมน้ำหนัก 
๖) ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ตลาดคลองถม ตลาดโต้รุ่ง 

ตลาดนัดโคกระบือ และตลาดอ่ืนๆ 
7) สถานประกอบการ/โรงงานหรือกิจการอ่ืน  ๆที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ/โรงงาน 
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8) โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทั ้งภาครัฐและเอกชน ทั ้งในระบบและนอกระบบ    
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่น ที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่บริการดูแล)  

ข้อ 3 ห้ามมิให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการม่ัวสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) ให้งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี รถแห่ รำวง ในทุกสถานที่ทั้งกลางแจ้ง
และในร่ม 

2) ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะ 
ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการ   
เว้นระยะห่างของบุคคลที่ปลอดภัย หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน 

3) ห้ามจัดกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์ที่เป็นการรวมผู้คนเป็นจำนวนมากหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ยกเว้น งานแต่งงาน งานศพ งานประเพณีที่มีความจำเป็น ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมเกิน 
100 คน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 แนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

4) ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งกลางแจ้งและในร่ม 
๕) การจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ทำเท่าที่จำเป็นและจำกัดจำนวนผู ้เข้าร่วมหรือ

พิจารณาจัดทางออนไลน์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
D/M/H/T/T (D - Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี ่ยงการสัมผัสกับผู ้ อ่ืน / M - Mask wearing      
สวมหน้ากาก หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา / H - Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีบริการเจลล้างมือ   
อย่างทั่วถึงเพียงพอ / T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (เฉพาะกรณี) / T - Thaichana  
ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ) 

ข้อ 4 กำหนดให้มีมาตรการควบคุมโรค ดังนี้ 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หมั่นตรวจตราสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว  

ที ่อยู ่ในเขตพื้นที ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่          
ทางศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนด จังหวัดนครพนม
จะพิจารณาให้หยุดดำเนินการทันที 

2) ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมความเข้มข้นในการเร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคล
ที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 

3) ให้หน่วยงาน องค์กรทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เฝ้าระวังการลักลอบ    
ของผู้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้ามาในพื้นที่
จังหวัดนครพนม หากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที ่เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ต่อไป 

4) ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก พ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
5) ให้โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กำหนดมาตรการงดเยี่ยม 
 

/สำหรับผู้ที่... 
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สำหรับผู ้ที ่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุข        
จังหวัดนครพนม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 082-849-8155 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้     
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ ่งปีหรือปรับไม่เก ินหนึ ่งแสนบาทหรือทั ้งจ ําทั ้งปรับ ตามมาตรา ๕๒                  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

    สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
(นายไกรสร  กองฉลาด) 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
  ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม 

  ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม 
 
 


