
 
 
 

 
 

คำส่ังจังหวัดอุบลราชธานี  
ท่ี 21547/2563 

เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปดสถานท่ีเส่ียงตอการติดตอโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และการกำหนดมาตรการผอนคลาย เพ่ิมเติม 
……………………………… 

  ตามท่ี จังหวัดอุบลราชธานีไดออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 19767/2563 เรื่อง กำหนด
มาตรการควบคุมโรคและปดสถานที่เสี ่ยงตอการติดตอโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ              

การกำหนดมาตรการผ อนคลาย ลงว ันท ี ่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคำส ั ่ งจ ั งหว ัดอ ุบลราชธานี                                     
ท่ี 20484/2563 เรื ่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปดสถานที่เสี ่ยงตอการติดตอโรคติดเชื้อไวรัส                 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 นั้น 

  เพื่อใหการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

เปนไปอยางมีประสิทธ ิภาพยิ ่งข ึ ้น อาศัยอำนาจตามความในขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9                         
แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุบลราชธานี 
จึงมีคำสั่ง ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ปดสถานที่ซึ ่งมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรโรค เปนการชั่วคราวจนกวาจะไดประเมิน
สถานการณและมีขอกำหนดใหผอนคลายตอไป เพ่ิมเติม ประกอบดวย  

(1) สนามชนโค  หรือสนามการแขงขันอ่ืนในลักษณะทำนองเดียวกัน 
(2) สนามกัดปลา  หรือสนามการแขงขันอ่ืนในลักษณะทำนองเดียวกัน 

ขอ 2 ผอนผันการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เฉพาะที่ดำเนินการ             
ในลักษณะของการใชความชวยเหลือ การสงเคราะห อุปถัมภ หรืออุปการะเด็กกำพราที ่ประสบปญหา
ครอบครัว เด็กยากไร หรือเด็กดอยโอกาส และอาจเปนเด็กกลุมเสี่ยงไดหากปลอยใหเด็กอาศัยอยูในสถานท่ี             
พักอาศัยของตนหรือที ่อ ื ่น หรือใช อาคารดังกลาว เพื ่อการทำกิจกรรมอันเปนประโยชนสาธารณะ                        
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดอนุญาต แตงดเวนการใชอาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือ
การฝกอบรม 

ขอ 3 กำหนดมาตรการผอนคลายใหดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอยางได ดังนี้ 
(1) กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 

ก. การจำหนายอาหารหรือเครื ่องดื ่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนยอาหาร                    
โรงอาหาร รานอาหารหรือเครื่องดื่มท่ัวไป ซ่ึงไมรวมถึงสถานบริการ ผับ บาร ใหเปดดำเนินการได แตยังคงหาม
การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในสถานท่ีดังกลาวนี้ 
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ข. หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี ้มอลล ใหเปดดำเนินการเพิ ่มเติมได                   
ในสวนที่เปนการจำหนายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการใหบริการ รวมทั้งรานอาหารหรือเครื่องดื่ม   
(หามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในราน) รานเสริมสวย แตงผม ตัดผมหรือทำเล็บ ยกเวน                
สวนที่เปนโรงมหรสพ โรงภาพยนตร สถานที่เลนโบวลิ่ง ตูเกมส เครื่องเลนหยอดเหรียญ สถานที่เลนสเก็ตหรือ             
โรลเลอรเบรดหรือการละเลนอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว สนุกเกอร 
บิลเลียด รานเกมส สถานที่ออกกำลังกายฟตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผน
ไทย นวดฝาเทา สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนยประชุม 

ท้ังนี้ พ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเปดดำเนินการไดใหงดเวนการจัดการแขงขัน กิจกรรม
สงเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปดโอกาสใหผูคนมาชุมนุมกันหนาแนน และใหเปดดำเนินการได
จนถึงเวลา 20.00 นาิกา 

ค. รานคาปลีก/คาสง หรอืตลาดคาสงขนาดใหญ 
ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะหอื่นที่จัดสวัสดิการ

ใหแกเด็กหรือผูสูงอายุ หรือผูมีภาระพ่ึงพิงใหเปดดำเนินการไดเฉพาะท่ีมีการรับตัวไวพักคางคืนเปนปกติธุระ 
จ. การถายทำรายการโทรทัศน ภาพยนตรและวีดีทัศน ซึ่งเมื ่อรวมคณะทำงาน            

หนาฉากและทุกแผนกแลว ตองมีจำนวนไมเกินหาสิบคน และตองไมมีผูชมเขารวมรายการ 
ฉ. หองประชุมในโรงแรมหรือศูนยประชุม ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะกรณี              

จำกัดจำนวนผู เขารวมประชุม และเปนการประชุมคณะกรรมการ ผู ถือหุ น หรือการประชุม การอบรม                 
การสัมมนาซ่ึงผูเขารวมประชุมมาจากหนวยงานเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหลงท่ีมา 

(๒) กิจกรรมดานการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และรานทำเล็บ ทั้งที่อยูใน

และนอกหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือคอมมูนิติ้มอลล ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะการเสริมความงาม    
เรือนรางและผิวพรรณ ไมรวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหนา 

ข. สถานที่ออกกำลังกายพิตเนสที่มิไดตั้งอยูในหางสรรพสินคา ศูนยการคาหรือ 
คอมมูนิตี้มอลล ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะสวนที่เปนการเลนโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเวนการใชเครื่องเลน 
เครื่องลูวิ่ง จักรยานปน หรือการเลนแบบรวมกลุม 

ค. สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในรม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลท่ี
มิไดมีการปะทะกันระหวางผูเลนและตองไมมีผูชมการแขงขัน หากเลนเปนทีม ใหมีผูเลนไดฝงละไมเกินสามคน 
ไดแก แบดมินตัน ตะกรอ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟนดาบ และปนผา 

ง. สระวายน้ำสาธารณะท้ังกลางแจงและในรม 
จ. สวนพฤกษศาสตร สวนดอกไม พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู แหลงประวัติศาสตร 

โบราณสถาน หองสมุดสาธารณะ และหอศิลป 

ขอ 4 ใหเจาของหรือผูจัดการสถานท่ีตามขอ ๓ (๑) และ (๒) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันโรค รวมท้ังดำเนินการจัดระเบียบและระบบตางๆ ตามคำแนะนำ เง่ือนไข และเง่ือนเวลา
ที่ผูวาราชการจังหวัด หรือตามที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 3/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตาม

ความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)             
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ซึ่งพนักงานเจาหนาที่สามารถเขาตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน หามปราม หรือ
ดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดตามกฎหมาย รวมทั ้งเสนอใหผ ู ม ีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ                     
พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปดสถานท่ีนั้นเปนการชั่วคราวเฉพาะราย 
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ในกรณีที่มีคำสั่งปดสถานที่ไวเปนการชั่วคราว เมื ่อเจาของหรือผูจัดการสถานที่ได
ดำเน ินการให  เป นไปตามมาตรการท ี ่ทางราชการกำหนดและจ ัดระเบ ียบและระบบต างๆ แลว                          
ผูวาราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งใหเปดดำเนินการในสถานท่ีดังกลาวได 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปนอยางอ่ืน 

สั่ง ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
(นายสฤษดิ์ วิฑูรย) 

                      ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
                          ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี 


