
ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๐)

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ 

ทั่วราขอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรม 

บางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประขาขนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนด 

(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภคม ๒๕๖๓ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการบัองกันโรคที่ทางราชการกำหนด 

รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ นั้น

เพื่อเป็นการบีองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญ้ติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๖) ลงวับที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อกำหนด 

(ฉบับท่ี ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรม 

บางอย่างได้ ด้งต่อไปนี้

๑. ปิดสถานท่ี
๑.๑ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 

๑.๒ สวนนี้า สวนสนุก

๑.๓ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดนี้า และตลาดนัด

๑.๔ โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

๑.๕ สถานที่เล่นตู้เกม

๑.๖ ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

๑.๗ สนามซนไก่ และสนามข้อมซนไก'

๑.๘ สถานรับเล้ียงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นท่ีมีการรับตัวไว้พักด้างคืนเป็นปกติธุระ) 

๑.๙ สนามมวย

๑.๑๐ โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

๑.๑๑ สนามม้า

๑.๑๒ สถาน...
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๑.๑๒ สถานประกอบกิจการอาบนํ้า 
๑.๑๓ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 
๑.๑๔ สนามแข่งขันทุกประเภท

๑.๑๕ สถานที่ให ้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จ ัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกัน

๑.๑๖ สนามขนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 

๒. สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องใ]ฏิใไติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราฑการ 

๒.๑ ร้านอาหารหรือเคร่ืองดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร 

ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ในสถานที่ดังกล่าว

๒.๒ ห ้างสรรพสินค ้า ศูนย์การค้า และคอมม ูน ิต ี้มอลล ์ ให ้เป ิดดำเน ินการได้จนถึง

๒๑.๐๐ นาฬกา

๒.๓ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประขุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 

๒.๔ ห้องประขุมในโรงแรมหรือศูนย์ประขุม

๒.๕ ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขุมขน ตลาด ตลาดน้ํา และตลาดนัด 

๒.๖ ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

๒.๗ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัด 

เวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองขั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 

๒.๘ สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

๒.๙ สถานรับเล้ียงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะท่ีมีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ) 
๒.๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน

๒.๑๑ คลิน ิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง 

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ

๒.๑๒ สนามกอล์ฟ และสนาม'ผิกขัอมกอล์ฟ 
๒.๑๓ สนามกีฬา

๒.๑๔ สวบสาธารณะ ลาน - พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา
ลานกีฬา

๒.๑๕ สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
๒.๑๖ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

๒.๑๗ สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม

๒.๑๘ สระว่ายนํ้าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

๒.๑๙ สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหส่งประวัต ิศาสตร์ 
โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป๋

๒.๒๐ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า 
๒.๒๑ สนามแกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

๒.๒๒ สถานที่เล่นโบว์ล่ิง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
๒.๒๓ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

๒.๒๔ สระนา...
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๒.๒๔ สระนํ้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางนํ้าในบึง 

๒.๒๔ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 
๒.๒๔ สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 

๒.๒๖ อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 

๓. สถานที่ได้รับผ่อนคลายตามข้อ ๒ สามารถเปีดดำเน ินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ 

ตามมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ 

ข้อ ๑ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ข้อ ๓ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๙) ลงวับที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๔๖๓ ข้อ ๒ และข้อ ๓

๔. มาตรการบึองกันโรค

๔.๑ สถานที่ได้รับการผ่อนคลาย ตามข้อ ๒ ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการบึองกันโรค

ดังนี้

๔.๑.๑ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ท่ี ๒/ ๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/ ๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด 

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใบสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๒) 

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๓ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ที่ ๔ /๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๓

๔.๑.๒ มาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป็องกันการแพร่ระบาด 

ชองโรคโควิด 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปีดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ (ยกเว้น ข้อ ๑ ก. ในส่วนการจัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ไม่น้อยกว่า 

๑.๔ เมตร หรือ กรณ ีมีระยะห่างระหว่างที่น ั่ง (บุคคล) น้อยกว่า ๑.๔ เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง 

(บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร) มาตรการป้องกับโรคตามที่ทางราชการ 

กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปีดสถานที่ 
เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๓ และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดชองโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครนี้

๔.๒ สถานที่อ ื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ใท้ผ ู้เกี่ยวข้องปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันโรค 

ตามที่ทางราชการกำหนด และข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญ้ติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฐน พ.ศ. ๒๔๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ จะถูกส่ังปีดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราว

อนึ่ง...
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อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณขนหรีอกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญณูติวิธีปฏิบติราขการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งน ี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศ

เปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อัศวิน ขวัญเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


