
 

ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   1. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียน      
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยให้ดำเนินการ             
ตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธกิาร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
         1.1 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิด      
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564         
         1.2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศกึษา 2564 ก่อนวันที่กำหนดตามข้อ 1 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการ ดังนี้ 
     โรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, 
Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน        
ความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC +) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตก่อน  
 
 โดยใหโ้รงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
  1. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบอ่ยๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือ 
      การทำกิจกรรมใด ๆ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน     
  2.  ให้ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
  3.  ให้มีจุดบริการล้างมอืด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
  4.  ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร           
  5.  ให้ควบคุมจำนวนนักเรียน มิให้แออัด 
  6.  มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงาน 
       หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค    
  ๘.  ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
       และลดการใช้เสียงดังภายในอาคาร 
  ๙.  กรณสีถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน/สถานศึกษา ให้ปรับรูปแบบการบริการ โดยให้งดการตักอาหารส่วนกลาง 
      ด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
  ๑0. จดัให้มีการระบายอากาศที่ด ีทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา 
  11. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการ 
        ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
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   2. สถานประกอบกิจการสปา กิจการนวดเพื่ อสุขภาพ กิจการนวดเพื่ อเสริมความงาม                        
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535            
สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถานประกอบกิจการอาบอบตัว  
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน
    โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด 
    AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม 
   2. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย  ๆรวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
         และให้กำจัดขยะมลูฝอยทุกวัน 
   3. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาการบริการเท่าท่ีจำเป็น  
   6. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ 
    ในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย
    จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร  
    ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกำหนด 
   7. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด 
       หรอืมีการรวมกลุ่มคน 
   8. จัดให้มีการระบายอากาศที่ด ีทั้งภายในอาคาร และภายในห้องสุขา 
   9. จัดให้มีระบบคิว มีพื้นท่ีรอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
      10. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด  
            หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
   11. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับ  
      การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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   3. สถานที่หรือสำนักบริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย พยากรณ์ ดูดวงชะตา 
พิธีสะเดาะเคราะห์ ผูกเสริมดวง บูชาครู องค์เทพ องค์พระ หรอืกจิกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 โดยให้ผูป้ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ช้บรกิารในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  
   1. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน
    โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด 
    AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม 
   2. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ  ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   3. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรอืน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาการบริการเท่าท่ีจำเป็น 
   6. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยจัดให้มพ้ืีนทีเ่พียงพอ 
    ในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย
    จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน/อาคาร 
    ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
   7. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด
       หรือมีการรวมกลุ่มคน 
   8. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา   
   9. จัดให้มีระบบคิว มีพื้นท่ีรอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
   10. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด  
                 หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้
   11. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถงึให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับ  
         การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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   4. ศูนยพ์ระเครื่องพระบชูา แผงพระเครื่อง พระบูชา หรือสนามพระเครื่องพระบูชา 
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  
   1. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย  ๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมลูฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   4. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาการบริการเท่าท่ีจำเป็น 
   5. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพ้ืนทีเ่พียงพอ 
    ในการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะหรือแผงพระ อย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ ไอ หอบเหนื่อย
    จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการก่อนเขา้สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รายงาน 
    หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
   6. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที ่รวมถึงงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด 
       หรือมกีารรวมกลุม่คน 
   7. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา   
   8. ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
   9. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด  
        หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   10. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับ  
         การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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   5. สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้ง หรือบอ่ตกปลา 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผูใ้ช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1.  ห้ามการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่ม 
    ที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ดังกล่าว 
   2. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณบ์่อยๆ ทั้งกอ่นและหลังการให้บริการ และให้กำจัด 
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   3. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกนั หรือลดเวลาการบริการเท่าท่ีจำเป็น 
   6. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ 
    ในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย
    จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเขา้สถานที ่ 
       ทัง้นี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ทีเ่ข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
   7. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด
       หรอืมีการรวมกลุ่มคน 
   8. จัดให้มีการระบายอากาศทีด่ี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา   
   9. จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอควิทีม่ีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
   10. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ามที่ทางราชการกำหนด  
      หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได ้
   11. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถงึให้มีการตรวจตราควบคุม กำกบั  
         การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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   6. สถานประกอบการสำหรับกิจการหรือธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการจัดกิจการ    
ดำน้ำ ผิวน้ำ และดำเนินธุรกิจดำน้ำลึก 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  
      1.  งดการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากดำน้ำ ร่วมกับบุคคลอ่ืน  
   2. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณ์บ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ  
    และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   3. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิใหแ้ออัดและรวมกลุ่มกนั หรือลดเวลาการบริการเท่าท่ีจำเป็น  
   6. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ 
    ในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย
    จาม หรือเป็นหวัด สำหรบัผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเขา้อาคาร 
    หรือสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
    ตามแนวทางที่กำหนด 
   7. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด
       หรอืมีการรวมกลุ่มคน 
   8. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา     
   9. จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนทีร่อคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
   10. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด  
           หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้
   11. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับ  
         การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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   7. ตลาดถนนคนเดิน ตลาดนัด ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค       
โดยต้องควบคุมทางเข้า - ออก จัดให้มกีารตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างในการเลือกสินคา้และชำระราคา 
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดงันี้ 
   1. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณ์บ่อยๆ ทั้งก่อนและ หลังการให้บริการ และให้กำจัด 
    ขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  
   2. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   4. ให้เว้นระยะนั่ งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่างแผงค้า และเว้นระยะห่างในการ                              
    เลือกสินค้าและชำระราคา อย่างน้อย ๑ เมตร 
   5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรม                                 
    เท่าที่จำเป็น โดย ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
   6. ให้มีการควบคุม ทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการ
    เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม 
    หรือ เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ก่อนตลาด/ร้าน หรืออาคาร ทั้งนี ้
        ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด  
   7. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่ งเสริมการขาย  
    และงดกิจกรรมทีท่ำให้เกิดความแออัดหรือมกีารรวมกลุ่มคน  
   8. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
   9. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางที่ทางราชการกำหนด หรือมาตรการควบคุมด้วยการ 
       บันทึกข้อมลูและรายงานทดแทนได ้              
   10. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับ
         การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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   8. ให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และสถานแรกรับ 
เด็กเอกชน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 โดยใหผู้้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ปกครอง และญาติ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ  ดังนี้ 
   1. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน
    โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด 
    AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม 
   2. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณบ์่อย ๆ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   3. ให้บุคลากร ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง และญาต ิสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้ เว้นระยะนั่ งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงสำหรับ                           
    กลุ่มเด็กแบบประจำอย่างน้อย ๒ เมตร รวมทั้งไม่ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  
   6. ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด 
   7. ให้ควบคุมจำนวนผู้ ใช้บริการ ผู้ปกครอง หรือผู้มารับ-ส่งเด็ก มิให้แออัด และให้มีลงทะเบียน                         
    ก่อนเข้าและออกจากสถานที ่ 
   8. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ  
    ผู้ใช้บริการ ผู้ปกครอง และญาติ ก่อนเข้าอาคาร/สถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค     
   10. ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ปกครอง หรอืผู้ที่มารอรับ-ส่งเด็ก หา่งกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   11. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา   
   12. งดการรับประทานอาหารรว่มกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหาร 
      ในภาชนะหรอืใช้อุปกรณ์ร่วมกนั  
   13. จัดให้มีระบบเกบ็บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้ปกครอง และญาติ 
      ที่มาเยี่ยมทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจาก 
     การใช้บริการให้รีบรายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันท ี
   14. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพทเ์คลื่อนที่ตามทีท่างราชการกำหนด  
      หรือใช้มาตรการด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   15. จัดให้มีการแนะนำพนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้ปกครองหรือญาติที่มาเยี่ยม รวมถงึให้มีการตรวจตรา  
      ควบคุมกำกับการ ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเครง่ครัด   
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และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
          9. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลา
ปกติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้าน  
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้รับบริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
  1.   ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณบ์่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะ 
        มูลฝอยทุกวัน     
  2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
  3. ให้มีจุดบริการล้างมอืด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
  4. ให้เว้นระยะหา่งระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร           
  5. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
  6. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
  ๗. มีมาตรการคัดกรองไข ้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรอืเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ 
              และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทัง้นี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
   ตามแนวทางที่กำหนด             
  ๘. ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   และลดการใช้เสียงดังภายในร้าน/อาคาร 
  ๙. กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเองรวมถึง 
                    การตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
  ๑๐. จัดให้มรีะบบคิว และมีพ้ืนทีร่อคิวทีมี่ที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย  ๑  เมตร 
  ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา     
  12. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการ 
        ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้ 
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   10. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง สวนสาธารณะ ลาน พ้ืนที่กิจกรรม
สาธารณะโล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้โดยต้องไม่มีผู้ชมหรือผู้มาชุมนุมกัน โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น        
ออกกำลังกาย หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม 
 
 โดยให้ผูป้ระกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทำความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง               
    ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลัง
    การออกกำลังกาย 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   4. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรม อย่างน้อย 2 เมตร 
   5. ให้จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าทีจ่ำเป็น 
        โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับ พนักงาน  และผู้ใช้บริการ 
    ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค    
   7. ต้องไม่มีผู้ชม หรือผู้มาชุมนุมกัน  
   8. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม                      
    หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานในบางพ้ืนที่ได ้
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   11. สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เช่น โรงยิม ฟิตเนส แบดมินตัน   
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน
    โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด 
    AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม 
   2. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย พ้ืนผิวสัมผัส               
    ของสถานที่ที่เก่ียวข้องก่อนและหลังการจดักิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   3. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลัง
        การออกกำลังกาย 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเครือ่งเล่น และระยะห่างของการทำกิจกรรม อย่างน้อย  2  เมตร 
   6. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น
    โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   7. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับ พนักงาน  และผู้ใช้บริการ 
    ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
   8. ต้องไม่มีผู้ชม หรือผู้มาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน 
   9. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม                      
    หรือใช้มาตรการควบคุมดว้ยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ 
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   12. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้เปิดบริการได้ โดยห้ามจัดการแข่งขัน และ        
ต้องไมมี่ผู้ชม หรือผู้มาชุมนุมกัน 
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผูใ้ช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง             
    ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้พนักงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจดุบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   4. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรม อย่างน้อย 2 เมตร 
   5. ให้จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. ต้องไม่มีผู้ชม หรือผู้มาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน 
   7. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับ พนักงาน  และผู้ใช้บริการ 
    ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
   8. ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ภายในกำหนดเวลา
    ปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้าน 
   9. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่มาใช้ ได้ ตามความ                      
    เหมาะสม หรอืใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมลู และรายงานในบางพ้ืนที่ได ้
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   13. โรงเรียนสอนมวย หรือศิลปะการต่อสู้ทุกประเภท  สนามฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอ่ืนใด          
ในลักษณะทำนองเดียวกัน 
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน
    โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด 
    AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม 
   2. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่ เกี่ยวข้อง               
    ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   3. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลัง
        การทำกิจกรรม 
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. กรณี ที่มีเครื่องเล่นออกกำลังกาย ให้เว้นระยะห่างระหว่างเครื่องเล่น และระยะห่างของการ 
    ทำกิจกรรม อย่างน้อย  2  เมตร 
   6. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น
    โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   7. ต้องไม่มีผู้ชม หรือผู้มาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน 
   8. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับ พนักงาน  และผู้ใช้บริการ 
    ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
   9. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม                      
    หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ 
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   14. สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งในส่วนราชการและผู้ประกอบการเอกชน 
และสระว่ายน้ำทีมี่เครื่องเล่นให้บรกิาร 
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ทำความสะอาด พ้ืนผิ วสั มผั สบ่ อย  ๆ  ห้ อ งอาบน้ ำ  ห้ อ ง สุ ข า ทั้ งก่ อนและหลั ง                                 
    การให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก        
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ำ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   ๔. ให้ เว้นระยะห่างระหว่างกันขณะอยู่ ในสระว่ายน้ำ อย่างน้อย ๒ เมตร โดยถือหลัก                       
    หลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้งดบริการในส่วนการอบตัว อบไอน้ำ 
   ๕. จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการเพ่ือให้ 
    คำแนะนำการใช้บริการ ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ ใหบ้้วนน้ำและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี
   ๖. ควบคุมจำนวนผู้ ใช้บริการโดยจำกัดจำนวน ผู้ ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ของสระว่ายน้ำ               
    โดยคิ ดเกณฑ์  150 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้ บริการ 1 คน รวมทั้ งให้ ว่ ายน้ ำโดยไม่ เป็ น                        
    การรวมกลุ่ม  
   ๗. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว 
    ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด หรือ ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล                    
    และรายงานทดแทนได ้
   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน และ 
    ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสระว่ายน้ำ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ ์
        สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
   ๙. จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสระ ว่ายน้ำ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ             
    ในสระว่ายน้ำ ให้มีความเป็นกรด-ด่าง ระดับคลอรีน ตกค้าง หรือ การตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้                      
    ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็น
    ประจำทุกวัน 
   10.  จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ  
     ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด หรืออาจติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ายน้ำ 
     ให้มีความกว้างของเลน การว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต    
   ๑1. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตาม ภาคผนวก ก. ข้อ 9 
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   15. คลินิกเสริมความงาม สถาบัน ร้านหรือสถานที่ที่ให้บริการเฉพาะเสริมความงาม ร้านทำเล็บ        
ลดความอ้วน ให้เปิดดำเนินการได้  
 
 โดยใหผู้้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน
    โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด 
    AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม 
   2. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณ์บ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัด
     ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  
   3. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
   4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   5. ให้เว้นระยะหา่งระหว่างทีน่ั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   6. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที ่    
   7. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
    และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้งนี้ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
    สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
   8. ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
   9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิว นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   10. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งภายในอาคารและภายในห้องสุขา 
   11. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการกำหนด  
      หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๑2. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา  ควบคุม           
      กำกบัการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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   16. ร้านเสริมสวย ร้านตัด และตกแต่งทรงผม สำหรับบุรุษและสตรี ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรม      
สระ ตัด ซอยผม แต่งผม  
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ หลังการให้บริการ และให้กำจัด 
    ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที ่        
   ๖. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
    และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้งนี้ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
    สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
   ๗. ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
   ๘. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนทีร่อคิว ทีมี่ที่นัง่หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย  ๑  เมตร 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศภายในร้าน สถานประกอบการ หรือภายในอาคารที่ดี 
   ๑0. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา  ควบคุม           
      กำกบัการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
   ๑1. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการกำหนด  
      หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที ่2921/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ 
และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
   17. สถานทีใ่ห้บริการดูแลสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รบัเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์  
 
 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใชบ้ริการ ในสถานทีด่ังกล่าว ต้องปฏิบัตติามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส และอุปกรณ ์ก่อนและหลัง 
         การให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู ่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
   4. ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น
    โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   5. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และ 
    ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าร้าน อาคารหรือสถานที ่และงดให้บริการแก่เจ้าของสัตว์ หรือสัตว์ที่มีอาการ 
    ป่วยทางเดินหายใจ 
   6. ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถา้มี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
   7. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม 
        หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ 
 
 
 


