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1วตัถุประสงค ์ 

วตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัคอืการก าหนดมาตรการควบคุมการตดิเช ือ้ที ่

เหมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืจ ากดั และตอ่ตา้นการแพรก่ระจายของโควดิ -19 

ในประชากรและในหมู่บุคลากรทางการแพทยใ์หป้้องกนั 

กลุ่มเสีย่งและดแูลใหม้คีวามสามารถดา้นสุขภาพทีเ่พยีงพอและ บรกิารดูแล  

 

กฎขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่นอกเหนือไปจากกฎระเบยีบในขอ้บงัคบักระทรวงสาธารณสุขและบรกิ

ารการดูแลที ่27 มนีาคม 2563 เกีย่วกบัมาตรการควบคุมการตดิเช ือ้เป็นตน้ 

ทีก่ารปะทุของหลอดเลอืดหวัใจ (ระเบยีบ Covid-19) 

 

 § 2 การปิดสถานทีส่าธารณะและกจิกรรมทีม่วีฒันธรรม 

ความบนัเทงิหรอืกจิกรรมยามว่างในบา้น  

สถานทีส่าธารณะและธรุกจิทีม่วีฒันธรรมความบนัเทงิหรอื 

กจิกรรมยามว่างทีร่วบรวมผูค้นในบา้นควรปิดใหม้ดิชดิ ซึง่รวมถงึใน อืน่ ๆ 

a. กจิกรรมกลุ่มทีโ่รงยมิและสถานทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนั 

b.  พพิธิภณัฑ ์

c. โรงภาพยนตรโ์รงละครสถานทีจ่ดัคอนเสริต์และสถานทีท่างวฒันธรรมและความบนัเทงิทีค่

ลา้ยคลงึกนั  

d.  สถานทีท่ีม่กีจิกรรมบนัเทงิและสนัทนาการ  

e.  บา้นแห่งศรทัธาและปรชัญา โบสถ ์วดั เป็นตน้ 

f.  สระว่ายน ้า อย่างไรก็ตามขอ้เสนอตอ่ไปนีอ้าจยงัคงเปิดอยู่: 

 

1. โรงเรยีนว่ายน ้าระดบัประถมศกึษา. 

2. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการฝึกอบรมเสนอเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มย่อย กบัผูจ้ดังาน.     

3. การรกัษาส่วนบุคคลอืน่ ๆ ทีส่ามารถจองนัดหมายและหอ้งน ้าอยู่ทีไ่หน 

ส่วนหน่ึงของการรกัษา ยอ่หนา้แรกใชไ้ม่ไดก้บั:  

a.กจิกรรมในหอ้งโถงและโรงยมิซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัย

มศกึษาตอนตน้ 

 b. งานศพ. 

c. แกลเลอรแีละการขายงานศลิปะอืน่ ๆ  



 

d.การฟ้ืนฟูและการฝึกอบรมมใีหท้ีโ่รงยมิและ สถานทีท่ีค่ลา้ยกนั 

 

 § 3การจ ากดัจ านวนในรา้นคา้และศูนยก์ารคา้ 

รา้นคา้ศูนยก์ารคา้และรา้นคา้อืน่ ๆ  

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มสีนิคา้อยู่อกีแลว้สถานทีท่ีส่ามารถเก็บไวไ้ดอ้ย่างนอ้ยสองเม

ตร จ านวนลูกคา้ทีอ่นุญาตในสถานทีจ่ะตอ้ง ค านวณจากขนาดของหอ้ง 

หากจ าเป็นใหด้ าเนินการรกัษาความปลอดภยั 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

 § 4ขนสง่สาธารณะ 

 

ขอแนะน าใหห้ลกีเลีย่งการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะถา้ขนส่งสาธารณะละ่คะ่ใชแ้ลว้จะตอ้งใ

หค้วามสนใจเป็นพเิศษในการปฏบิตัติามกฎแห่งชาตทิีบ่งัคบัใชแ้ละแนวทางในการควบคุ

มการตดิเช ือ้และใหค้วามส าคญักบัเพือ่นรว่มเดนิทางเป็นพเิศษเมือ่ไม่สามารถเวน้ระยะห่า

งใหเ้พือ่นรว่มเดนิทางไดส้กัเมตรควร 

การขนส่งสาธารณะใชม้าสกห์นา้ภาระหนา้ทีใ่นการสวมหนา้กากอนามยัไม่มผีลกบัเด็กอ

ายุต ่ากว่า12ปีและเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืผูท้ีม่เีหตผุลทางการแพทยห์รอืเหตผุล

อืน่ ๆ ไม่สามารถสวมหนา้กากอนามยัได ้

 

    § 5สวมหน้ากากอนามยัในรถแท็กซี ่ 

 

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในรถแท็กซีต่อ้งใส่ปากเป่ากอ่นทีผู่โ้ดยสารจะน่ังลงใน

รถแท็กซีแ่ละจะไม่ถูกน าออกไปจนกว่าการเดนิทางจะสิน้สดุลงและผูโ้ดยสารไดล้งจากรถแ

ท็กซีแ่ลว้ภาระหนา้ทีใ่นการสวมหนา้กากอนามยัมผีลบงัคบัใชก้บัผูข้บัขีเ่มือ่มผีูโ้ดยสารอ

ยู่ในรถแท็กซีข่อ้ผกูมดัในการใชห้นา้กากอนามยัไม่มผีลกบัเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

และเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืผูท้ีม่เีหตผุลทางการแพทยห์รอืเหตผุลอืน่ไม่สามารถ

สวมหนา้กากอนามยัได ้

 

 

 



 § 6 โฮมออฟฟิศและกจิกรรมการประชมุ  

นายจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกจา้งท างานจากทีบ่า้นเท่าทีจ่ะท าได ้

นายจา้งตอ้งสามารถจดัท าเอกสารขอ้มูลว่าจะด าเนินการอย่างไร ธรุกจิไดร้บั 

ในอกีแงห่น่ึงกฎและแนวปฏบิตัริะดบัชาตเิกีย่วกบัการควบคุมการตดิเช ือ้ในสถานทีท่ างาน

ใช ้

 

 § 7 หน้าทีใ่นการสวมหน้ากากอนามยั  

 

เมือ่ไม่สามารถรกัษาระยะห่างเกนิหน่ึงเมตรใหแ้กผู่อ้ืน่ได ้

สมาชกิในครวัเรอืนควรใชม้าสกห์นา้ในรา้นคา้ในพืน้ทีส่่วนกลางของศูนยก์ารคา้ 

ทีร่า้นอาหารในบา้นทางศาสนาและปรชัญาและในสถานทีส่ าหรบักจิกรรมทางวฒันธรรม

กฬีาและการพกัผ่อนภาระหนา้ทีใ่นการสวมหนา้กากอนามยัไม่มผีลกบัผูท้ีม่กีจิกรรมทาง

กายภาระผูกพนัในการสวมหนา้กากอนามยัในวรรคหน่ึงมผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานในสถา

นที ่เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะเวน้ระยะห่างจากผูเ้ยีย่มชมหน่ึงเมตรเทยีบกบัย่อหนา้แรก 

สิง่นีใ้ชไ้ม่ได ้พนักงานในสถานทีท่ีม่กีารใชม้าตรการควบคุมการตดิเช ือ้อืน่ ๆ 

เพือ่ใหพ้นักงานใช ้กระบงัหนา้พารต์ชิ ัน่ ฯลฯ 

ตามค าแนะน าของสถาบนัสาธารณสุขแห่งชาต ิ

ภาระหนา้ทีใ่นการสวมหนา้กากอนามยัไม่มผีลกบัเด็กอายุต ่ากว่า 12 

ปีและเด็กในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืส าหรบั ผูท้ีม่เีหตผุลทางการแพทยห์รอืเหตผุลอืน่ ๆ 

ไม่สามารถสวมหนา้กากอนามยัได ้สถาบนัสาธารณสุขแห่งชาต ิ

ค าแนะน าส าหรบัการใชม้าสกห์นา้ใชต้ามล าดบั  

 

§ 8 การด าเนินกจิกรรมและการชมุนุมทัง้หมด 

 

 เทศบาลเมอืง Rakkestad 

ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัแห่งชาตเิกีย่วกบัมาตรการควบคุมการตดิเช ือ้เป็นตน้ 

ในการปะทุของหลอดเลอืด (ขอ้บงัคบั covid-19) cf. บทที ่5, § 13 - 13e. 

ระเบยีบมาตรการควบคุมการตดิเช ือ้เป็นตน้ ทีก่ารปะทุของหลอดเลอืดหวัใจ 

(ระเบยีบโควดิ -19) อย่างไรก็ตามเทศบาล Rakkestad แนะน าใหต้อ่ตา้น 18.1.2021 

ว่าจะมกีารจดังาน และการชมุนุม 

 

 



 § 9 การกกักนั 

 

 ผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยอืนในเขตเทศบาล Rakkestad 

จะตอ้งปฏบิตัติามผูท้ีม่ผีลบงัคบัตลอดเวลา กฎการกกัเก็บ 

ผูอ้ยู่อาศยัในเขตเทศบาลเมอืงรกัเกสตดัตอ้งเตรยีมการเพือ่ใหส้ามารถกกักนัไดด้ว้ยตนเ

อง ทีอ่ยู่อาศยั. 

 

§ 10 ความรบัผดิ 

 

 เทศบาลเมอืง Rakkestad 

ไม่รบัผดิชอบทางการเงนิอนัเป็นผลมาจากมาตรการทีก่ าหนด 

 

 § 11 มผีลบงัคบัใชแ้ละระยะเวลา  

 

ขอ้บงัคบัมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่5.1.2021 และมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัที ่18.1.2021 

 


