
กฎข้อบงัคบัท้องถ่ินเก่ียวกบัโควิด 19 
ออกโดยคณะกรรมการบรหิารเทศบาลเมอืงเอฟิเร ไอเกอร์ ณ วนัที ่11.11.20 

 

มารตรา 1 การเดินทางโดยรถประจําทาง 
ขอแนะนําใหห้ลกีเลีย่งการใชร้ถประจําทางภายในระยะเวลาทีม่ผีูค้นมากมายทีเ่ดนิทางไปม

า และหลกีเลีย่งรถประจําทางสายทีม่ผีูค้นเดนิทางมากมาย 

อย่างไรกต็ามหากยงัคงใชร้ถประจําทางจะต้องใหค้วามใส่ใจเป็นพเิศษในการปฏบิตัติามก

ฎระเบยีบ และแนวทางของประเทศทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ 

ขณะน้ีเกีย่วกบัการควบคุมการตดิเชือ้ และคํานึงถงึผูอ้ื่นทีร่่วมในการเดินทางเป็นพเิศษ 

ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถประจําทางจําเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามยั 

สิง่เหล่าน้ียงัคงมผีลบงัคบัใชใ้นพืน้ทีภ่ายในของสถานี  

ภาระหน้าทีใ่นการสวมหน้ากากอนามยั ไม่มผีลบงัคบัใชก้บัเดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 

หรอืบุคคลเน่ืองดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์หรอืเหตุผลสําคญัอื่น ๆ 

ทีไ่ม่สามารถสวมหน้ากากอนามยัได ้ 

 
 

มาตรา 2 สถานท่ีให้บริการทางด้านอาหาร และบริการเคร่ืองด่ืมแอลกอรฮอล์  
สถานทีใ่หบ้รกิารทางดา้นอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศบาลเมอืงเอฟิเร ไอเกอร ์

สามารถใหบ้รกิารได ้

หากมคุีณสมบตัติรงตามขอ้กําหนดสําหรบัการบรหิารทีร่อบคอบของสถานทีใ่หบ้รกิารทาง

ดา้นอาหาร ทีเ่ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั ซึ่งออก ณ วนัที ่27 มีนาคม  2020 หมายเลขที ่470 

เกีย่วกบัเรือ่งมาตรการควบคุมการตดิเชือ้ และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบาดของโคโรน่า 

มาตรา 14a. 

การนําใบอนุญาตขายสุรามาใช ้จําเป็นต้องหยุดใหบ้รกิารขายสุราเวลา 22.00 น. 

โดยอาศยัอํานาจตามประมวลกฎหมายสุราบทที ่4 

การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีถู่กขายใหจํ้าเป็นต้องดื่มใหห้มดไม่เกิน 30 

นาทหีลงัจากน้ี 

 

สําหรบัสถานทีใ่หบ้รกิารทางด้านอาหารที่มใีบอนุญาตขายสุรา 

ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเขา้มาหลงัจากเวลา 21.30 น. 

 
ในสถานทีใ่หบ้รกิารทางดา้นอาหารพนักงานมหีน้าทีส่วมหน้ากากอนามยั 

เมื่ออยู่ในพืน้ทีท่ีลู่กคา้สามารถเขา้ถงึได ้ลูกคา้จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามยั 

เมื่อพวกเขาเหล่าน้ีไม่สามารถรกัษาระยะห่างกนัหน่ึงเมตรต่อผูอ้ื่นทีไ่ม่ใช่สมาชกิในครอบ



ครวัเดยีวกนั ยกเวน้ในกรณทีีจ่ะเดนิผ่านผูอ้ื่นภายในระยะเวลาชัว่ขณะ  

ฝ่ายจดัการภาวะวกิฤตอาจจะสัง่ปิดสถานทีใ่หบ้รกิารทางดา้นอาหาร 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีไ่ม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดสําหรบัการควบคุมการตดิเชือ้ 

และขอ้กําหนดขอ้อื่นตามมาตรการน้ี อา้งองิประมวลกฎหมายควบคุมการติดเชือ้ มาตรา 

4-1 วรรคสาม 

 

สถานทีใ่หบ้รกิารทางดา้นอาหาร 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จําเป็นต้องลงทะเบยีนของลูกคา้ทัง้หมด 

การลงทะเบยีนน้ีจะต้องถูกเกบ็รกัษาไวเ้ป็นระยะเวลา 14 วนั 

หลงัจากนัน้ต่อมาจงึสามารถลบขอ้มูลน้ีทิ้งได้ 

 
 
 

 
 

มาตรา 3 หน้าท่ีในการสวมหน้ากากอนามัย 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถรกัษาระยะห่างกนัหน่ึงเมตร 

จําเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามยัในรา้นคา้ ในพืน้ทีส่่วนรวมในหา้งสรรพสนิคา้ 

ในสถานทีใ่หบ้รกิารทางดา้นอาหาร ในสถานทีส่ําหรบัการเคารพความเชื่อและศาสนา 

และในสถานทีส่ําหรบักจิกรรมทางวฒันธรรม กฬีา และเวลาว่าง 

ภาระหน้าทีใ่นการสวมหน้ากากอนามยั 

จะไม่มผีลบงัคบัใชต้่อผูท้ีป่ฏบิตักิจิกรรมทางดา้นร่างกาย  

 

ภาระหน้าทีใ่นการสวมหน้ากากอนามยัมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัสถานทีใ่หบ้รกิารทางด้านอา

หารทีม่ใีบอนุญาตขายสุรา และผูโ้ดยสารบนรถประจําทาง 

โดยอาศยัอํานาจตามกฎขอ้บงัคบัน้ีมาตรา 1 และมาตรา 2  

ภาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการสวมหน้ากากอนามยัตามวรรคหน่ึง 

มผีลบงัคบัใชเ้หมอืนกนักบัพนักงานในสถานทีท่ี่ไม่สามารถรกัษาระยะห่างกนัหน่ึงเมตรจ

ากผูเ้ยีย่มเยอืน อา้งองิวรรคหน่ึง 

สิง่เหล่าน้ีไม่มผีลบงัคบัใชต้่อพนักงานในสถานทีท่ีม่กีารใชม้าตรการควบคุมการตดิเชือ้อ

ย่างอื่นสําหรบัพนักงานอย่างเช่น การสวมกะบงั ผนังกัน้ และอื่น ๆ 

โดยอาศยัคําแนะนําของสถาบนัสาธารณสุขแห่งชาต ิ 

ทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารในรถแทก็ซี่จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามยั  

ภาระหน้าทีใ่นการสวมหน้ากากอนามยั ไม่มผีลบงัคบัใชก้บัเดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 

หรอืบุคคลเน่ืองดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์หรอืเหตุผลสําคญัอื่น ๆ 

ทีไ่ม่สามารถสวมหน้ากากอนามยัได ้



คําแนะนําของสถาบนัสาธารณสุขแห่งชาตเิกีย่วกบัการใชห้น้ากากอนามยัมผีลบงัคบัใชเ้

ช่นเดยีวกนั  

 
 

มาตรา 4 การกักตัว 
ผูอ้าศยัอยู่ และผูม้าเยีย่มเยอืนในเทศบาลเมอืงเอฟิเร ไอเกอร ์

ต้องปฏบิตัติามกฎการกกัตวัแห่งชาตทิีม่ผีลบงัคบัใชทุ้กเมื่อ 

สถานทีใ่หบ้รกิารในการเขา้พกัต้องจดัเตรยีมความพรอ้มเพื่อสามารถดูแลลูกค้าทีจํ่าเป็น

ต้องกกัตวั 

 
 

มาตรา 5 การทํางานท่ีบ้าน และการจัดการประชุม 
นายจา้งจําเป็นตอ้งจดัการใหพ้นักงานสามารถทํางานทีบ่า้นได้มากเท่าทีส่ามารถทําได ้ 

 
นายจา้งจําเป็นต้องมหีลกัฐานประกอบว่ามกีารแจง้ให้พนักงานทราบว่าบรษิทัจะ

จดัการสิง่เหล่าน้ีอย่างไรไดบ้า้ง 

นอกเหนือจากน้ียงัคงจําเป็นต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบและแนวทางของประเทศ 

เกีย่วกบัการควบคุมการตดิเชือ้ในสถานทีทํ่างาน ในการประชุม และในการอบรม 

การสมัมนา และอื่น ๆ  

 
 

มาตรา 6 การจัดงานสังสรรค์ส่วนตัว 
ไม่อนุญาตให้จดัหรอืเขา้ร่วมงานสงัสรรคส์่วนตวัทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมมากกว่า 10 คน 

สิง่เหล่าน้ีทัง้มผีลบงัคบัใชใ้นงานสงัสรรคน์อกบา้นและในบา้น ในทีส่าธารณะ 

ในสถานทีเ่ช่า/ยมื และในบา้นส่วนบุคคล 

 

 

ถงึแมว้่าจํานวนผูเ้ขา้ร่วมจะไม่เกนิ 10 คนหรอืตํ่ากว่านัน้กต็าม 

แต่ว่าจะไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัหรอืเขา้รว่มงานสงัสรรคส์่วนตวัในสถานทีท่ีม่ขีนาดเพยีงพอ 

ผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมดจงึสามารถรกัษาระยะห่างกนัหน่ึงเมตร 

ขอ้หา้มน้ีไม่มผีลบงัคบัใชต้่องานต่าง ๆ ทีอ่ยู่ภายใต้มาตรา 7 ของกฎขอ้บงัคบัน้ี 

และกฎขอ้บงัคบัออก ณ วนัที ่27 มนีาคม 2020 หมายเลขที ่470 

เรื่องมาตรการควบคุมการตดิเชือ้และอื่น ๆ ในกรณีการระบาดโคโรน่า (กฎขอ้บงัคบัโควดิ-

19) มาตรา 13 

 

ขอ้หา้มน้ีไม่มผีลบงัคบัใชต้่องานสงัสรรคส์่วนตวัทีผู่เ้ขา้ร่วมทัง้หมดมาจากครวัเรอืนเดยีวกนั  
 
 



มาตรา 7 การจัดการงานต่าง ๆ  
ไม่อนุญาตให้จดังานภายในสถานที ่นอกเหนือจากการจดัพธิทีางกฎหมายและศาลนา 

สําหรบังานดงักล่าวน้ีไดร้บัอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้ร่วมไดสู้งสุด 20 คน โดยไม่มทีีนั่ง่ประจําที ่

และไดสู้งสุด 50 คนโดยมทีีนั่ง่ประจําทีต่ลอดทัง้งาน 

ไม่อนุญาตให้จดังานกลางแจง้โดยทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมมากกว่า 200 

คนภายในระยะเวลาเดยีวกนั 

ผูจ้ดังานต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทุกคนทีม่าร่วมงานจะต้องสามารถรกัษาระยะห่างกั

นอย่างน้อยหน่ึงเมตรใหก้บัผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนั 

โดยวดัจากไหล่ถงึไหล่  ถงึแมว้่าจะมทีีนั่ง่ทีต่ดิกบัพืน้ดว้ย 

การประชุมทีจํ่าเป็นในหน่วยงานของเทศบาลเมอืง และหน่วยงานทีม่าจากการเลอืกตัง้ 

หรอืการประชุมทีจํ่าเป็นสําหรบัผูใ้ชบ้รกิารของหน่วยงานของเทศบาลเมอืง 

รวมถงึการประชุมทีจํ่าเป็นทีส่ถานทีทํ่างาน ไม่ถอืว่าเป็นการจดังาน 

การประชุมดงักล่าวน้ีสามารถจดัไดเ้พยีงแค่ในกรณีที่สามารถรกัษาระยะห่างกนั 2 

เมตรระหว่างผูเ้ข่ารวม และนอกเหนือจากน้ีแลว้ 

มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบการควบคุมการตดิเชือ้อยา่งอื่น 

 

นอกเหนือจากน้ีแลว้ในกฎขอ้บงัคบัออก ณ วนัที ่27 มนีาคม 2020 หมายเลขที ่470 

เกีย่วกบัมาตรการควบคุมการตดิเชือ้และอื่น ๆ ในกรณีการระบาดโคโรน่า 

(กฎขอ้บงัคบัโควดิ-19) มาตรา 13 จนถงึมาตรา 13d มผีลบงัคบัใช ้

 
 

มาตรา 8 การปิดกิจการ ธุรกิจ และสถานท่ีบางประเภท 
สถานทีส่าธารณะและธุรกจิทีม่กีารจดักจิกรรมทางวฒันธรรม ความบนัเทงิ 

หรอืกจิกรรมเวลาว่าง ซึ่งมจํีานวนผูค้นรวมตวักนัภายในสถานที ่จําเป็นต้องถูกปิด 

อย่างเช่นสิง่เหล่าน้ีประกอบดว้ย 

 

• โรงยมิ 

• อาคารวฒันธรรม อาคารสําหรบัเพื่อการจดังาน 

และอาคารสําหรบัการจดังานของชาวบา้น 

• โรงภาพยนตร ์และโรงละคร 

• โรงบงิโก หรอือย่างอื่นทีค่ลา้ย ๆ กนั 

• กจิกรรมทางวฒันธรรม และกจิกรรมเวลาว่างทีจ่ดัภายในสถานที ่สําหรบัผูท้ีม่อีายุ 20 

ปีขึน้ไป 

• สระว่ายน้ํา และสปา การบรกิารดงัต่อไปน้ีอาจจะเปิดใหบ้รกิารอยู ่

o การว่ายน้ําทีโ่รงเรยีน การอบรมสอนว่ายน้ํา 



และการฝึกหดัว่ายน้ําสําหรบัเดก็และเยาวชนทีม่อีายุตํ่ากว่า 20 ปี 

และผูพ้กิารทางสมอง และการว่ายน้ําสําหรบันักกฬีาอาชพี 

 
 

o การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการฝึกอบรม 

ซึ่งมกีารบรกิารทีจ่ดัใหเ้ป็นการส่วนตวัหรอืในกลุ่มเลก็ทีม่ผีูจ้ดัการ 

o การรกัษาส่วนบุคคล ซึ่งสามารถจองนัดหมายได ้

และการเล่นน้ําเป็นส่วนหน่ึงของการรกัษาดงักล่าวนัน้ 

 

สิง่ทีก่ล่าวมาขา้งต้นน้ีมขีอ้ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
 

a) สถานทีส่าธารณะ และกจิกรรมต่าง ๆ 

ในกรณีทีม่กีารจดักจิกรรมเวลาว่างทีม่ผีูจ้ดัการสําหรบัเดก็และเยาวชนทีม่อีายุ

ตํ่ากว่า 20 ปี และผูพ้กิารทางสมอง 

 

b) โรงกจิกรรมและสถานทีอ่ื่น 

ซึ่งมกีารบรกิารใหจ้ดักจิกรรมดว้ยตนเองสําหรบัเดก็และเยาวชนทีม่อีายุตํ่ากว่า 20 ปี 

และผูพ้กิารทางสมอง สิง่เหล่าน้ีมขีอ้กําหนดว่า 

ไม่มจํีานวนหลายคนทีร่วมตวักนัมากเกนิไป 

พวกเขาเหล่านัน้ทัง้หมดจงึสามารถรกัษาระยะห่างกนั 2 เมตร 

ในทุกส่วนของสถานทีด่งักล่าวนัน้ 

โดยทีทุ่กคนทีอ่ยู่ในสถานที่ดงักล่าวนัน้จะต้องลงทะเบยีนดว้ยชื่อตวั 

และหมายเลขโทรศพัท์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสามารถมกีารตดิตามผูท้ีอ่าจจะตดิเชือ้ได ้

และจําเป็นต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบควบคุมการตดิเชือ้อยา่งอื่น 

 
 

c) สถานทีส่ําหรบัการนับถอืศาสนาและความเชื่อ 

แต่จะเปิดเฉพาะสําหรบัการจดัพธิทีีถู่กกล่าวมาในมาตรา 7 ย่อหน้าทีห่น่ึงเท่านัน้ 
 

d) ศูนยเ์ยาวชนสําหรบัเดก็และเยาวชน 
 

e) หอ้งสมุดและศูนยเ์กบ็รกัษาเครื่องมอือุปกรณ ์
 

f) หอ้งแสดงผลงานศลิปะ และสถานทีข่ายศลิปะอื่น ๆ  

 
g) สถานทีจ่ดักจิกรรมสําหรบักฬีาชัน้นํา และนักแสดงวฒันธรรมมอือาชพี 

อย่างไรกต็ามขอ้หา้มไม่ใหจ้ดังานภายในสถานทีต่ามมาตรา 7 

มผีลบงัคบัใชใ้นสถานทีด่งักล่าวนัน้ การแข่งขนักฬีาชัน้นําและมอือาชพี 

สามารถจดัขึน้ไดโ้ดยทีไ่ม่มผีูช้ม  



h) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการฝึกฝนสภาพ 

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผนการรกัษาทีอ่อกโดยผูบ้ําบดัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัในโ

รงยมิและสถานทีอ่ื่นทีค่ลา้ย ๆ กนั 

 

ขอ้ยกเวน้น้ีมผีลเฉพาะสําหรบัผูเ้ขา้ร่วมทีอ่าศยัอยู่ในเอฟิเร ไอเกอรเ์ท่านัน้ 

สิง่เหล่าน้ีรวมถงึผูส้อน ครูฝึก และผูอ้ื่นทีค่ลา้ย ๆ กนั 
 

สําหรบักจิกรรมทีย่งัคงไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัทํา กฎขอ้บงัคบัออก ณ วนัที ่27 มนีาคม 2020 

หมายเลขที ่470 เกีย่วกบัมาตรการควบคุมการตดิเชือ้และอื่น ๆ 

ในกรณีการระบาดโคโรน่า (กฎขอ้บงัคบัโควดิ-19) มาตรา 13 จนถงึมาตรา 13d มาตรา 15b 

มผีลบงัคบัใช ้

 
 
 
 
 
 

มาตรา 9 ความรับผิดชอบ 
เทศบาลเมอืงเอฟิเร ไอเกอร ์

ไม่รบัผดิชอบทางดา้นการเงนิต่ออนัเป็นผลมาจากมาตรการทีถู่กกําหนดไว ้

 
 

มาตรา 10 ส่ิงเหล่าน้ีมีผลบังคับใช้และระยะเวลากาํหนดหมดเขต ดังน้ี 
กฎขอ้บงัคบัขอ้น้ีมผีลบงัคบัใชนั้บแต่วนัที ่10 พฤศจกิายน เวลา  09:00 น. 

และจะมผีลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมกีารประกาศใหท้ราบต่อไป 
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