
ขอความร่วมมือปิดการให้บริการ 

 

〇 จงัหวดัฟกูโูอกะให้ความส าคญักบัการดแูลชีวิตและสขุภาพของประชาชนผู้อาศยัในจงัหวดัเป็นอนัดบัหนึ่ง 

เราได้รับสนองนโยบายตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินเม่ือวนัที่ 7 เมษายน 

จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนในจงัหวดังดออกจากบ้านเว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

เพ่ิมเติมจากประกาศเดิมซึง่ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านช่วงสดุสปัดาห์กรณีไม่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน 

และขอความร่วมมืองดออกไปทานอาหารนอกบ้านตามร้านอาหารหรือย่านร้านค้า สถานบนัเทิงต่าง ๆ ช่วงเวลากลางคืน 

ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการแพร่ระบายของเชือ้ไวรัส 

 

〇 อย่างไรก็ตาม เม่ือดจูากแนวโน้มการติดเชือ้ในปัจจบุนัพบว่า นอกเหนอืจากการงดออกจากบ้านดงัที่ได้ขอความร่วมมือมาก่อนหน้านี ้

เราจ าเป็นต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการลดการพบปะผู้คนลงให้มากกว่าเดิม 

 

〇 ขณะนีเ้ป็นช่วงเวลส าคญัอย่างยิ่งยวดในการหยดุการแพร่กระจายเชือ้ให้เร็วที่สดุ เพราะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภยัของชีวิตประชาชนทกุท่าน 

พวกเราทกุคนจึงต้องท าหน้าที่ปกป้องชีวิตของทัง้บคุคลในครอบครัว บคุคลรอบข้าง 

บ้านเกิดเมืองนอนของเราตลอดจนปกป้องประเทศญ่ีปุ่ นของเราร่วมกนั 

 

〇 ทางจงัหวดัจึงขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการปิดให้บริการ อ้างอิงตามกฎหมายพิเศษส าหรับจดัการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) มาตรา 24 วรรค 9 ทัง้นีท้างจงัหวดัเขาใจดีวา่ข้อเรียกร้องดงักล่าวจะท าให้ผู้ประกอบการและประชาชนทกุท่านเดือดร้อนและขาดความสะดวก 

 

【สรุปข้อเรียกร้อง】 

＜พืน้ที่＞ทัว่ภมิูภาคในจงัหวดัฟกูโูอกะ 

＜ระยะเวลา＞วนัองัคารที่ 14 เมษายน 2020 ถึงวนัพธุที่ 6 พฤษภาคม 2020 

＜สถานประกอบการพืน้ฐานที่ขอความร่วมมือให้ปิด＞ 

・สถานประกอบการตามระบใุนมาตรการจดัการพิเศษมาตรา 11 เว้นสถานประกอบการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

※ส่วนสถานประกอบการซึง่ไม่ได้ระบใุนมาตรการดงักลา่ว 

แต่ควรหยดุการใช้บริการกข็อความร่วมมือในการปิดให้บริการโดยไม่ได้อ้างอิงตามมาตรการพิเศษเช่นเดียวกนั 

 

ข้อเรียกร้องการปิดให้บริการ（เอกสารแนบ） 

 

〇 สถานการณ์จะสงบลงได้หรือไม่ขึน้กบัพฤติกรรมของประชาชนทกุคน 

ทางจงัหวดัจึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากทกุท่านมา ณ ที่นี ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

（เอกสารแนบ） 

１ พืน้ที่ 

 ทัว่ภมิูภาคในจงัหวดัฟกูโูอกะ 

 

２ ระยะเวลา 

 วนัองัคารที่ 14 เมษายน 2020 ถึงวนัพธุที่ ６ พฤษภาคม 2020 

 

３ รายละเอียดการขอความร่วมมือ 

ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานประกอบการตามระบใุนมาตรการจดัการพิเศษมาตรา 11 

เว้นสถานประกอบการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพงดให้บริการสถานประกอบการของท่านตามกฎหมายพิเศษมาตร 24 วรรค 9  

ยิ่งไปกว่านัน้ สถานประกอบการซึง่ไม่ได้ระบใุนมาตรการดงักล่าว 

แต่ควรหยดุการใช้บริการกข็อความร่วมมือในการปิดให้บริการโดยไม่ได้อ้างอิงตามมาตรการพิเศษเช่นเดียวกนั 

４ สถานประกอบการที่ขอความร่วมมือให้ปิดโดยพืน้ฐาน 

（１）สถานประกอบการที่ขอความร่วมมือให้ปิดบริการตามกฎหมายพิเศษ 

ประเภทของสถานประกอบการ รายละเอียด 

สถานบนัเทิง 

คาบาเรต์ ไนตค์ลบั แดนซ์ฮอลล์ บาร์ ร้านอาบน า้แบบมีห้องส่วนตวั 

นู๊ดสตดูิโอ โรงละครถ า้มอง โรงละครโชว์เปลือ้งผ้า 

ร้านวีดีโอส่วนตวั อินเทอร์เน็ตคาเฟต์ ร้านค็อฟฟีช็อปภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ สนามยิงปืน 

ร้านขายตัว๋แข่งม้า ร้านขายตัว๋แข่งจกัรยานนอกสถานที่ ร้านขายตัว๋แข่งเรือนอกสถานที่ ไลฟ์เฮาส์ ฯลฯ 

มหาวิทยาลยั สถาบนักวดวิชา ฯลฯ 

มหาวิทยาลยั โรงเรียนเฉพาะทาง วิทยาเขตของสถานบนัการศกึษาแต่ละประเภท 

โรงเรียนสอนขบัรถยนต์ สถาบนักวดวชิา เป็นต้น 

 ※ เฉพาะสถานประกอบการทีมี่พืน้ที่ใช้สอยรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร 

โรงเรียน（นอกเหนือจากที่ระบดุ้านบน） 

โรงเรียนอนบุาล โรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนมธัยมต้น 

โรงเรียนการศกึษาภาคบงัคบัโรงเรียนมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมต้นและมธัยมปลาย 

โรงเรียนที่ให้การสนบัสนนุเป็นกรณ๊พิเศษ 

 ※ ทัง้นี ้

บคุลากรทางการแพทย์หรือครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเลีย้งเดี่ยวจ าเป็นต้องฝากบตุรให้สถานประกอ

บการดแูลเด็กเล็ก ขอให้รับดแูลต่อไปเพื่อให้เด็กได้รับการดแูล 

สถานที่ออกก าลงัและสถานที่จดักิจกรรมสนั

ทนาการ 

สถานที่ออกก าลงักาย เช่น โรงยิม สระว่ายน า้ ลานโบวล์ิง สปอร์ตคลบั ฯลฯ 

ร้านให้บริการกิจกรรมบนัเทิงร้านไพ่นกกระจอก ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม ฯลฯ 

โรงละคร ฯลฯ โรงละคร สถานที่เปิดให้คนเข้าชมเพ่ือความบนัเทิง โรงภาพยนตร์หรือโรงแสดงศิลปะ 

สถานที่ชมุนมุ สถานที่จดัแสดง พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์หรือหอสมดุ โรงแรมหรือเรียวกงั (เฉพาะพืน้ที่ส่วนที่ใช้ส าหรับให้คนชมุนมุได้) 



※ เฉพาะสถานประกอบการที่มีพืน้ที่ใช้สอยรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร 

ร้านค้า 

ร้านค้านอกเหนือจากร้านขายสินค้าอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นในการด ารงชีพ 

หรือร้านให้บริการนอกเหนือจากบริการที่จ าเป็นในการด ารงชีพ 

 ※ เฉพาะสถานประกอบการทีมี่พืน้ที่ใช้สอยรวมเกิน 1,000 ตารางเมตร 

 

（２）สถานประกอบการที่ขอความร่วมมือโดยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ (สถานประกอบการที่มีพืน้ที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) 

ประเภทของสถานประกอบการ รายละเอียด 

มหาวิทยาลยั สถาบนักวดวิชา ฯลฯ 

มหาวิทยาลยั โรงเรียนเฉพาะทาง วิทยาเขตของสถานบนัการศกึษาแต่ละประเภท 

โรงเรียนสอนขบัรถยนต์ สถาบนักวดวชิา เป็นต้น 

 ※ อนึ่ง สถานประกอบการที่มีพืน้ที่ไม่เกิน 100 

ตารางเมตรเปิดบริการได้หากด าเนินมาตรการป้องกนัไวรัสอย่างเหมาะสม 

สถานที่ชมุนมุ สถานที่จดัแสดง 
พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์หรือหอสมดุ โรงแรมหรือเรียวกงั 

(เฉพาะพืน้ที่ส่วนที่ใช้ส าหรับให้คนชมุนมุได้) 

ร้านค้า 

ร้านค้านอกเหนือจากร้านขายสินค้าอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นในการด ารงชีพ 

หรือร้านให้บริการนอกเหนือจากบริการที่จ าเป็นในการด ารงชีพ 

 ※ อนึ่ง สถานประกอบการที่มีพืน้ที่ไม่เกิน 100 

ตารางเมตรเปิดบริการได้หากด าเนินมาตรการป้องกนัไวรัสอย่างเหมาะสม 

 

 

５ สถานประกอบการที่ไม่ได้เรียกร้องให้ปิดบริการโดยพืน้ฐาน 

ประเภทของสถานประกอบการ รายละเอียด 

หน่วยงานสาธารณสขุ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา 

สถานประกอบการสวสัดิการสงัคม 

โรงเรียนอนบุาล คลบัเด็กเล็กหลงัเลิกเรียน บริการดแูลเด็กหลงัเลิกเรียนรายวนั 

※ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่สามารถดแูลบตุรหลานภายในบ้านได้ให้งดใช้บริการ 

เพ่ือให้สถานประกอบการลดการรับฝากดแูลเด็กลดลง 

สถานประกอบการเกี่ยวกบัที่พกัหรือการส่งเสริมผู้สงูอายแุละผู้พิการซึง่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเ

หลือ 

ร้านค้าขายสินค้าจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
สถานประกอบการค้าขายสินค้าอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น ตลาดค้าส่ง 

ตลาดสดขายอาหาร ห้างสรรพสนิค้า โฮมเซนเตอร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ ฯลฯ 

สถานประกอบการค้าขายสินค้าเพื่อการบริโ

ภค 

ร้านอาหารส าหรับนัง่กินดื่ม (รวมร้านอิซากายะ) ร้านอาหารทัว่ไป คอฟฟีช็อป ฯลฯ 

(รวมถึงบริการส่งอาหาร และซือ้กลบับ้าน) 

 ※ ส่วนของการลดเวลาให้บริการ ขอความร่วมมือให้เปิดบริการช่วงระหว่าง 5:00 – 20:00 น. 

ส่วนการจ าหนา่ยสรุาให้ถึง 19:00 น. 

 (ไม่รวมบริการจดัส่งอาหารถึงที่พกัและซือ้กลบับ้าน) 

ที่พกัอาศยั ธุรกิจที่พกั 
โรงแรมหรือเรียวกงั (พืน้ที่ส่วนที่ใช้ส าหรับให้คนชมุนมุได้) บ้านพกัร่วม 

หอพกับริษัทหรือหอพกันกัศกึษา บ้านพกัแบบแบ่งเช่าส าหรับนกัศกึษา 

การคมนาคม รถประจ าทาง แท็กซี รถเช่า รถไฟ เรือโดยสาร เคร่ืองบิน บริการขนส่ง (เช่นบริการขนส่งถึงที่พกั) ฯลฯ 

โรงงาน ฯลฯ โรงงาน สถานประกอบการต่าง ๆ 



สถาบนัการเงิน 

หน่วยงานราชการ ฯลฯ 

ธนาคาร ตลาดหุ้น บริษัทหลกัทรัพย์ ประกนั หน่วยงานราชการ ส านกังาน ฯลฯ 

 ※ ขอความร่วมมือให้ส่งเสริมการท างานที่บ้าน 

สถานประกอบการอื่น ๆ 
สื่อสารมวลชน สถานประกอบพิธีศพ ร้านอาบน า้ โรงรับจ าน า สตัวแพทย์  ร้านเสริมสวย ร้านซกัรีด 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการก าจดัขยะ 

※ สถานประกอบการด้านบนให้ด าเนินมาตรการป้องกนัการติดเชือ้ไวรัสอย่างเหมาะสม อ้างอิงตาม “มาตรการป้องกนัการติดเชือ้อย่างเหมาะสม” 

ในเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【เอกสารแนบ】มาตรการป้องกนัการติดเชือ้อย่างเหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ ตวัอย่างรูปธรรม 

ป้องกนัคนมีไข้เข้ามาในสถานประกอบการ 

・วดัอณุหภมิูร่างกายพนกังาน ตรวจสอบสภาพร่างกาย 

ให้พนกังานที่มีไข้ตัง้แต่ 

37.5เป็นต้นไปหรือสภาพร่างกายไม่แข็งแรงงดมาท างาน 

・วดัอณุหภมิูร่างกายแขก ตรวจสอบสภาพร่างกาย ไม่ให้แขกที่มีไข้ตัง้แต่ 

37.5เป็นต้นไปหรือสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเข้ามาในพืน้ที่สถานประกอบการ 

ป้องกนัการ “ชมุนุมกลุ่มใหญ่” “สมัผสัใกล้ชิด” 

“อากาศปิดไม่ถ่ายเท” 

・จ ากดัจ านวนผู้ใช้บริการภายในร้านค้า 

รักษาระยะห่างไม่ให้เกิดการต่อแถวใกล้ชิด (ให้มีระยะห่างราวสองเมตร) 

・ระบายอากาศ (หากเป็นไปได้ให้เปิดหน้าต่างสองด้านในเวลาเดียวกนั) 

・ยกเลิกการประชมุกลุ่มใหญ่ (ประชมุทางโทรศพัท์หรือออนไลน์ 

เลี่ยงการประชมุที่ต้องพบปะกนั) 

การป้องกนัการติดเชือ้แบบฟุ้งกระจายและการสมัผสั 

・ให้พนกังานสวมหน้ากากอนามยั ฆ่าเชือ้โรคที่มือและนิว้ 

รักษามารยาทในการไอ 

จามในที่สาธารณะล้างมือให้สะอาดถกูต้องและเคร่งครัด 

・ฆ่าเชือ้โรคบริเวณนิว้และมือก่อนเข้าไปด้านในสถานประกอบการ 

ล้างมือให้สะอาดและถกูต้อง 



・ฆ่าเชือ้โรคภายในร้านค้าหรือส านกังานเป็นระยะ 

การป้องกนัการติดเชือ้ไวรัสขณะเดนิทาง 

・เลี่ยงการเดินทางช่วงเร่งด่วนที่มีผู้ โดยสารแออดั 

(ส่งเสริมการแบ่งกะเข้างาน ใช้รถส่วนบคุคล  ขี่จกัรยานหรือเดินเท้าไปท างาน) 

・จ ากดัจ านวนพนกังานท างาน (ให้ท างานที่บ้านเป็นต้น) 

・ยกเลิกการเดินทางไปท างานนอกสถานที่ 

(ให้ประชมุทางโทรศพัท์หรือประชมุออนไลน์) 

จ ากดัจ านวนแขกที่มายงัสถานประกอบการ 

 

 


