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ภาคผนวก ก. แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดภเูกต็ ที่ 3018/2563 ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ผ่อนคลายการบงัคบัการปดิสถานทีแ่ละมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออันตรายในท้องที่

จังหวัดภเูกต็ ภายใตข้้อกาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่5 ฉบบัที่ 6 ฉบบัที ่๗ และฉบบัที่ ๙) 

 
  ข้อ ๑.  มาตรการการผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา                 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระยะแรกนี้ให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่
ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบหรือ               
การคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปน้ี 
   (๑) การใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่                
ผ่อนคลายให้ทํากิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการ
จัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็น
สําคัญ 
   (๒) การใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดการสอบ 
การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน  
    
  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (๑) หรือ (๒) ต้องปฏิบัติตาม                 
  มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคําแนะนํา                
  ของทางราชการอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึง   
    ห้องสุขาและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม
    กิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะนั่งหรือย่ืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่ น่ังเรียน                
    อย่างน้อย ๑ เมตร  
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจํานวน               
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร ต่อผู้เข้า                
    ร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
    การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งน้ี ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน                 
    ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียน                 
    บางรายวิชา 
   6. ให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดําเนินกิจการ
    หรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติ                 
    ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด 
   ๗. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี  และ                 
    เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 

/๘. มีมาตรการคัดกรองไข้ 
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   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ            
    ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่  ครู อาจารย์  นักเรียน  นึกศึกษา ผู้ปกครอง และ                 
    ผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคาร หรือ รับ – ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือ                
    สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงาน
    รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดีรวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งน้ี ให้ทํา                 
    ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๐. จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณ
     จุดรับประทานอาหาร ห้องนํ้า 
   ๑๑. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา             
     ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กํากับการเรียน                 
     การสอน การสอบ สอบคัดเลือก การฝึกอบรม และงานธุรการที่เก่ียวข้องให้เป็นไป
     ตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๑๒. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                
     ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ใน        
     ระยะยาว 
 
   กรณีโรงเรียนหรือสถาบันมีการจําหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ดําเนินการตาม
มาตรการป้องกัน ดังน้ี 
 
    1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัด
     ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่ น่ัง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน                
    อย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   6. ห้ามการบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
   ๗. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัดสําหรับ            
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ร า ย ง า น          
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๘. ลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
    ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาคาร 
   ๙. กรณีจําหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหาร                 
    ส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๑๐. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา 
   1๒. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
     กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

 
 

/ข้อ ๒ การผอ่นคลาย... 
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  ข้อ ๒. การผ่อนคลายคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวให้สามารถดําเนินการหรือทํากิจกรรม
บางอย่างได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด   
ด้านสาธารณสุขและมาตรการการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดคู่มือการปฏิบัติ 
   (๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต 
    ก. การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง 
โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเคร่ืองดื่มทั่วไป ร้านสะดวกซ้ือ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซ่ึงไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดําเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภค
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้รับบริการ ในสถานที่ตาม ก. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัด
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่ น่ัง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน                
    อย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   6. ห้ามการบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
   ๗. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัดสําหรับ            
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ร า ย ง า น          
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๘. ลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
    ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาคาร 
   ๙. กรณีจําหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหาร                 
    ส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๑๐. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา 
   1๒. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
     กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

 
   

 
 

/ข. หา้งสรรพสินค้า... 
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  ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้จนถึง               
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ข. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้น พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัด
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
    ตลอดเวลา 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้า และชําระสินค้า 
    อย่างน้อย ๑ เมตร   
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทํากิจกรรม
    เท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
   6. สถานที่จําหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืมในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ 
    ในขั้นต้น ให้เปิดได้โดยการให้นํากลับไปบริโภคท่ีอ่ืน แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่
    น้ันก็สามารถทําได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ       
    ป้องกันโรคและคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 
   ๗. ให้ เจ้าของสถานที่ หรือผู้ เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม              
    ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด 
   8. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                 
    เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   9. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งน้ี ให้รายงาน          
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เช้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๐. จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารท่ีดี รวมถึงในห้องสุขา ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาด
     เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑.  ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
     และงดกิจกรรมที่ทําให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 
   1๒. จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณ
     จุดรับส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร   
   ๑๓. อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือลดความเส่ียงต่อ            
     การแพร่เช้ือขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
   ๑๔. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม กํากับ การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุม               
     หลักอย่างเคร่งครัด 
   ๑๕. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                 
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

/ค. ร้านค้าปลกี...   
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  ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด และตลาดนัด              
ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ การเว้น
ระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชําระราคา 
   
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ค. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน อุปกรณ์ในการใช้บริการ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง            
    การให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะน่ังหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้า หรือที่
    น่ังรอรักษา และชําระเงิน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่
    จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. ให้ควบคุมทางเข้าออกและมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
    สําหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ทุกคร้ัง 
   7. ไม่อนุญาตการให้บริการเคร่ืองเล่นสําหรับเด็ก 
   8. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เค ช่ัน ติดตามตัวทางโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ มาใช้ได้                 
    ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
    พ้ืนที่ได้ 
 
 
   

/ง. ร้านค้าปลีก...
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 ง. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่ง ขนาดใหญ่ 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ง. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้น พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ หลังการให้บริการ และให้กําจัด
    ขยะมูลฝอยและขยะติดเช้ือให้ได้ตามมาตรฐาน  
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่าง แผงค้า และเว้นระยะห่าง                 
    ในการเลือกสินค้าและ ชําระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ใ ห้ ค วบ คุ ม จํ าน วน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร  มิ ใ ห้ แ อ อั ด และรวมก ลุ่ ม กั น ห รื อ ลด เวล า                 
    ในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดย ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันและ
    เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเค ช่ันติดตามตัวทางตามที่ทางราชการกําหนด หรือ                 
    ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
   ๖. สถานที่จําหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมใน ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ในขั้นต้น                 
    ให้เปิดได้โดยอาจให้นํากลับไปบริโภคที่ อ่ืนแต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานท่ีน้ัน                 
    ก็สามารถทําได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้ เป็นไปตามมาตรการ                
    ป้องกันโรคและคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  
   ๗. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ให้มีการควบคุม ทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและ
    ออกจากสถานท่ี โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย            
    1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือ เป็นหวัด สําหรับ
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งน้ีให้รายงาน             
    หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เขา้เกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด  
   ๘. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานท่ี รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
    และงดกิจกรรม ที่ทําให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน  
   9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
   ๑0. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม  กํ ากับการให้บริการและการใช้บริการ  ให้ เป็น ไปตามมาตรการ                 
     อย่างเคร่งครัด 
    

 
/จ. สถานที่บรกิารดูแล... 
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  จ. สถานที่บริการดูแล สถานที่พํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์ อ่ืนที่ จัด
สวัสดิการ ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้ พักค้าง
คืนเป็นปกติธุระ 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ ในสถานที่ตามข้อ จ. ต้องปฏิบัติ
  ตามมาตรการ  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่เย่ียมญาติ และให้กําจัด                 
    ขยะมูลฝอยและขยะติดเช้ือให้ได้ตามมาตรฐาน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงสําหรับ                 
    ห้องรวมอย่างน้อย ๒ เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ
    หรือแพร่โรค  และผู้ ใช้บริการรายใหม่ เพ่ือเฝ้าระวังสั งเกตอาการโรคติดเช้ือ                 
    อย่างน้อย 14 วัน 
   ๕. ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล หรือ                 
    สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   6. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการและญาติที่มาเย่ียมมิให้แออัด และให้มีลงทะเบียน                 
    ก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เค ช่ันติดตามตัว                 
    ทางโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ตามที่ ท างราชการกําหนด  หรือใช้มาตรการควบคุม                
    ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   7. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ           
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งน้ี ให้รายงาน   
    หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด  
   8. ผู้ ใ ห้ บ ริก ารสวม อุปกรณ์ ป้ อ งกัน โรค  ตามมาตรฐานสถานพยาบาล  และ                 
    สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   10. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี 
   ๑1. งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมท้ังการตัก อาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และ
     การตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
   ๑2. จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ พนักงาน ผู้ใช้บริการ และญาติ                 
     ที่มาเย่ียมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค               
     ภายหลังจากการใช้บริการให้รีบรายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที 
   ๑3. จัดให้มีการแนะนําพนักงาน ผู้ใช้บริการ ญาติที่มาเย่ียม รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม กํากับการ ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน       
     ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด   
 
 
 
 
 

/ฉ. การถ่ายทาํรายการโทรทัศน์...                 
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  ฉ. การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ซ่ึงเม่ือรวมคณะทํางาน               
หน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจํานวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฉ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังทํางานและกําจัดขยะมูลฝอย  
   ๒. ให้ผู้ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า นักแสดงให้สวมหน้ากาก
    อนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก  
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมงาน มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม ทั้งน้ี โดยส่วนงาน                 
    หน้าฉากมีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน ๑๐ คน หรือเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ี
    ราชการกําหนดและให้ออกนอกบริเวณถ่ายทําทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ  
   ๖. จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายทํา และเพ่ิมแอพพลิเคช่ันติดตามตัวทาง      
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
    ข้อมูลและรายงานทดแทนด้วย 
   ๗. มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับผู้ร่วมงาน 
    และนักแสดง ตามขีดความสามารถ  
   ๘. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทําภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทําในบริเวณ
    ที่อับอากาศ  
   ๙. ให้มีการจัดอาหารและเครื่องด่ืมเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือ                 
    ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๑๐. เลือกใช้พ้ืนที่ถ่ายทําที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ เพ่ือให้แบ่งพ้ืนที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน 
     ในอัตราส่วน 1 คนต่อ ๑๐ ตารางเมตร และแต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 
   ๑๑. ให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งผู้ดําเนินรายการ ผู้ร่วม รายการ ผู้อยู่เบ้ืองหลังการผลิต
     ต่าง ๆ และงดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน ทั้งน้ี ให้งดผู้ร่วมชมการถ่ายทํา 
   ๑๒. ให้มีการให้คําแนะนําผู้ร่วมงาน นักแสดง และ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงาน  
     พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม กํากับ การทํางาน ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกันและ
     พูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

/ ช. ห้องประชุม... 
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  ช. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะกรณีจํากัด 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการ ประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการ ประชุม การอบรม               
การสัมมนาซ่ึงผู้เข้าร่วม ประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบ
แหลง่ที่มา 
  โดยให้ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมประชุม พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ช.               
  ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้ งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กําจัด                 
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
    ตลอดเวลาการประชุม และการให้บริการ  
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่ น่ั ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน                 
    อย่างน้อย ๑.๕ เมตร และกรณีที่น่ังเต็มงดเสริมเก้าอ้ีหรือยืนร่วมประชุม 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุม มิให้แออัด ทั้งพ้ืนที่รอเข้างาน จุดคัดกรอง 
    ลงทะเบียน ประทับตราจอดรถ ประชาสัมพันธ์ บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
   ๖. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ัน                 
    ติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย
    การบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ 
   ๗. ทั้ ง น้ีการกําหนดจํานวนผู้ เข้ าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่  ต้ั งแ ต่  50 ขึ้น ไป                
    ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตซึ่งต้องได้รับ
    การจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและของ                 
    ทางราชการ ทั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน 
   ๘. งดให้มีการจัดงานเลี้ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งน้ี รวมถึงการงด                
    การพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม 
   9. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับพนักงาน
    บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้ เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าอาคาร และห้องประชุม และ                 
    ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมประชุมมี                
    อาการป่วย ทั้งน้ีให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค    
    ตามแนวทางที่กําหนด 
   10. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มี
     อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการประชุม 
   ๑1. งดให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหาร หรือรับเคร่ืองด่ืมเอง ให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหาร
     และเคร่ืองด่ืม  สวม  Face Shield ขณะให้บริการและควบคุมให้ปฏิบั ติตาม                 
     มาตรการควบคุมในข้อ (1) ก. 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารและห้องประชุม รวมถึงห้องสุขา     
   ๑๒. อาจจัดให้มีการรับ  - ส่งผู้ เข้าร่วมประชุม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ                 
     ขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ  
   ๑๓. พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่น่ัง หรือ ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๔. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใช้บริการ ผู้ร่วมประชุม ตรวจตรา ควบคุม กํากับ                 
     การให้บริการและการจัด ประชุม ลดการรวมกลุ่มใกล้ ชิดกัน โดยให้เป็นไป                
     ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
   ๑๕. อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้างานแบบออนไลน์ รวมท้ังระบบเทคโนโลยีรองรับ
     สําหรับการประชุมออนไลน์ 

/ซ. ร้านเสริมสวย... 
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   ซ. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดําเนินการโดยจํากัด
เวลาการให้บริการในร้ายไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ซ .               
  ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็คทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและ
    หลังการให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
   3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
   5. ให้พิจารณาควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทํากิจกรรม
    ให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
    สัมผัสระหว่างกัน 
   6. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีและเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน                 
    ที่ ท างราชการกําหนด  หรือ ใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึ กข้อมู ลและ                 
    รายงานทดแทนได้ 
   7. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และ
    ผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ                 
    ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   8. ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาว
    ทุกคร้ังที่ให้บริการ 
   9. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกคร้ังที่ให้บริการ 
   10. จัดการให้มี การระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี  รวมถึ งภายในห้ องสุ ขา                 
     ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   11. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว เพ่ือป้องกัน               
     ควบคุมโรคได้ 
 
 

/ฌ. ศูนย์แสดงสินค้า... 
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 ฌ. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่ จัดนิทรรศการ ให้ เปิดดําเนินการ                
จัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซ่ึงจํากัดพื้นที่รวมในการจัดงาน
ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตรารางเมตร และเปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา 
  ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดําเนินการอ่ืนใด
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันอย่างหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
  การจําหนา่ยหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานที่ตามข้อ ฌ.               
  ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ และให้กําจัด            
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย 
    หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้ามิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบ        
    เข้าร่วมกิจกรรมท้ังในพ้ืนที่โดยรวมและพ้ืนที่บู๊ทแสดงสินค้า (โดยคิดเกณฑ์จํานวน                
    ผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน) 
   6. ให้ เจ้าของสถานที่ หรือผู้ เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม          
    ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด 
   7. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและ
    ออกจากสถานที่ รวมท้ังพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสําหรับการจัดนิทรรศการ      
    การแสดงสินค้า แบบออนไลน์ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด 
   8. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                 
    สําหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และ                 
    ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมี                 
    อาการป่วยและให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน                
    ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง                 
    ที่กําหนด  
   9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี ภายในอาคาร ศูนย์ประชุม พ้ืนที่                 
    จัดแสดงสินค้านิทรรศการ รวมถึงห้องสุขา ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
    และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   10. งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดําเนินการอ่ืนใด                 
     ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
   11. พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ หรือจัดให้มี                 
     การรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
     รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ 
   12. พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 

/13. จัดใหม้ีการ... 
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   13. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ
     การจัดกิจกรรมอย่างทั่งถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการ
     อย่างเคร่งครัด 
   14. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ            
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 
 
 
 
  
 

/ญ. สนามพระเครื่อง... 



 
- 15 – 

 ญ. สนามพระเคร่ือง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดําเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุนนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
  การจําหนา่ยหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก.   
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ญ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ และให้กําจัด            
    ขยะมูลฝอยและขยะติดเช้ือให้ได้ตามมาตรฐาน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
    ตลอดเวลา 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ ค วบคุ ม จํ าน วนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมิ ให้ แ อ อั ด  และรวมกลุ่ ม กั น  ห รือ ลด เวล า                 
    ในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                 
    เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   7. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                 
    สําหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ                 
    ก่อนเข้าอาคาร ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
    ตามแนวทางที่กําหนด  
   8. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งน้ี ให้ทํา                 
    ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   9. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่และงดกิจกรรมที่ทําให้เกิดความแออัด
    หรือมีการรวมกลุ่มคน 
   10. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
     อย่างเคร่งครัด 
   11. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ              
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ฎ. ศูนย์พฒันาเดก็เลก็... 
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 ฎ. ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ เดก็ก่อนวัยเรียน ใหเ้ปดิได้เฉพาะเพือ่การปฏบิตังิานที่จําเปน็
ของเจ้าหนา้ทีใ่นการนดัหมาย จัดสรร และแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวนั และการจัดเตรียมความ
พร้อมของสถานที่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรการป้องกนัโรคทีท่างราชการกาํหนด  
  
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ฎ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัด
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่ น่ัง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน                
    อย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   6. ห้ามการบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
   ๗. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัดสําหรับ            
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ร า ย ง า น          
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๘. ลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
    ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาคาร 
   ๙. กรณีจําหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหาร                 
    ส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๑๐. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา 
   1๒. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
     กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 
 
 
 

/(2) กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย... 
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 (๒) กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 
  ก. โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาลทุกประเภท ที่จัดตั้ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ข. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือ                
เจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ข. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา 
    และห้องอาบนํ้า และให้กําจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเช้ือให้ได้ตามมาตรฐาน  
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
    ตลอดเวลา  
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง       
    อย่างน้อย 1 เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
   6. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
    กําหนด 
   7. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน                  
    ที่ทางราชการกําหนด 
   8. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                  
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งน้ีให้ รายงานหน่วยงาน                 
    รับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือ ยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี รวมท้ังบริเวณห้องสุขา และห้องอาบนํ้า ทั้งน้ี 
    ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๐. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม ผู้ ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ ป่วย หรือ                  
     ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจาก การใช้บริการ 
   ๑๑. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา             
     ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
   12. ให้ พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                  
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 
 

/ค. สถานที่ออกกําลังกาย... 
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   ค. สถานออกกําลังกายฟิตเนส ให้เปิดดําเนินการได้โดยจํากัดจํานวนผู้เล่นในการเล่นแบบ
รวมกลุ่ม และงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ําแบบรวม 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ค. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์  ห้องสุขา และ                 
    ห้องอาบนํ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา                
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้ เว้น ระยะ น่ั งห รือ ยืน  ระยะห่ างระห ว่างเค รื่ อ งออกกํ าลั งก าย / อุปกรณ์                
    อย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกําลังกาย 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป                 
    ต าม ม าต รก าร ป้ อ ง กั น ค วบ คุ ม โรค  แล ะจํ า กั ด ระยะ เวล าก าร ใ ช้ บ ริ ก าร                 
    ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
   ๖. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                  
    การใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๗. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
    กําหนด 
   8. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตาม
    ตัวทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   9. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ            
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดง
    การคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
    ตามแนวทางที่กําหนด 
   10. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มี
     อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑1. อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
   ๑2. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
     และห้องอาบนํ้า ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑3. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
   ๑4. ให้ พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                  
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ง. สนามกอลฟ์... 
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   ง. สนามกอล์ฟหรอืสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็น
การแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อ 2 (1) ก. 
   
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน  และผู้ ใช้บริการ ในสถานที่ตาม  ง . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่                 
    ที่เก่ียวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคอยู่เสมอ 
   4. ให้เว้นระยะการทํากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่
    จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สําหรับผู้ประกอบการ              
    พนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ทุกคร้ัง 
   7. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
   8. ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการในข้อ (๑) ก 
   9. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เค ช่ัน ติดตามตัวทางโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ มาใช้ได้                 
    ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
    พ้ืนที่ได้ 
 
 
 

/จ. สถานที่หรอืสนามออกกําลังกายในร่ม... 
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   จ. สถานที่หรือสนามออกกําลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการ
ปะทะกันระหว่างผู้เล่นและ ต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็น ทีม ให้มีผู้เล่นได้ ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ 
แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิล เทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ, พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ จ. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้น ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ สําหรับพ้ืนผิวที่มีการสัมผัส                 
    บ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา และ ห้องอาบนํ้า ทําความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ
    ทุกคร้ัง และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก อนามัย หรือหน้ากากผ้า สําหรับ       
    ผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้ เว้น ระยะ น่ั งหรือ ยืน  ระยะห่ างระห ว่างเครื่ อ งออก  กํ าลั งกาย / อุปกรณ์                
    อย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นกีฬาและออกกําลังกาย 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัด ระยะเวลาการใช้บริการ                 
    ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
   ๖. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                  
    การใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๗. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตาม
    ตัวทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                  
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ              
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งน้ีให้รายงานหน่วยงาน     
    รับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
    อาการเข้าได้ กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑๐. อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี ทั้ง บริเวณห้องสุขา และห้องอาบนํ้า ทั้งน้ี    
     ให้งดบริการ ในส่วนการอบตัว อบไอนํ้า 
   ๑๒. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๓. การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืม ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในข้อ 2 (1) ก 
 
 
 

/ฉ. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง... 
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   ฉ. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่าง                 
ทางสังคมและไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือ                 
เป็นการแข่งขันในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกลา่วให้ปฏิบัติตามข้อ 2 (๑) ก. 
   
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน  และผู้ ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ฉ . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกําลังกาย                
    พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่ เก่ียวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กําจัด                
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะการทํากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่
    จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ผู้ประกอบการ พนักงาน 
    และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
   7. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
   8. ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการในข้อ (๑) ก 
   9. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เค ช่ัน ติดตามตัวทางโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ มาใช้ได้                
    ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
    พ้ืนที่ได้ 
 
 

/ช. สระว่ายนํ้าสาธารณะ... 
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   ช. สระว่ายน้ําสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม 
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ, พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ช. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ  ห้องอาบนํ้า ห้อง สุขา ทั้ งก่อนและหลัง                 
    การให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก        
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการว่ายนํ้า 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันขณะอยู่ ในสระว่ายนํ้า อย่างน้อย ๒ เมตร โดยถือ                 
    หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน ทั้งน้ีให้งดบริการในส่วนการอบตัว อบไอนํ้า 
   ๕. จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายนํ้า ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการเพ่ือให้
    คําแนะนําการใช้บริการ ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายนํ้า ให้บ้วนนํ้าและทิ้งสารคัดหลั่ง
    อย่างถูกวิธี 
   ๖. ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการโดยจํากัดจํานวน ผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ของสระว่ายนํ้า               
    โดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อ ผู้ใช้บริการ 1 คน รวมทั้งให้ว่ายนํ้าโดยไม่เป็น                  
    การรวมกลุ่ม และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๑ ช่ัวโมงต่อวัน 
   ๗. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตาม
    ตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด หรือ ใช้มาตรการควบคุมด้วย                  
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับพนักงาน และ
    ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสระว่ายนํ้า ทั้งน้ีให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
    สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสระ ว่ายนํ้า รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ             
    คุณภาพนํ้าใน สระว่ายนํ้า ให้มีความเป็นกรด-ด่าง ระดับคลอรีน ตกค้าง หรือ                  
    การตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรคของสระว่ายนํ้าใน                 
    ทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจําทุกวัน 
   ๑๐. จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ 
     ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด หรืออาจติดต้ังอุปกรณ์ก้ันเลนว่ายนํ้า
     ให้มีความกว้างของเลน การว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายนํ้า ตามเลนที่
     กําหนดเลนละไม่เกิน 1 คน 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา ห้องอาบนํ้า 
   ๑๒. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๓. การจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในข้อ 2 (1) ก. 
 
 
 

/ซ. สวนสาธารณะ ลาน – พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ... 
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   ซ. สวนสาธารณะ ลาน – พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลาน
กีฬา ให้เปิดไดเ้ฉพาะพืน้ทีโ่ลง่แจ้งเพื่อการเดิน ว่ิง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกําลังกายด้วยวิธีอ่ืนเป็นส่วน
บุคคล โดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง และไม่มีการจําหน่ายสินค้า การ
รับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา 
   
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน  และผู้ ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ซ . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกําลังกาย                
    พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่ เก่ียวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กําจัด                
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้เว้นระยะการทํากิจกรรมอย่างน้อย ๒ เมตร 
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่
    จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด พนักงาน และผู้ใช้บริการ 
    ก่อนเข้าสถานที่ 
   7. งดจําหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา 
   ๘. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง 
   9. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เค ช่ัน ติดตามตัวทางโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ มาใช้ได้                 
    ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
    พ้ืนที่ได้ 
 
 

/ฌ. สถานที่ใหบ้ริการ... 
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   ฌ. สถานทีใ่หบ้ริการดูแลรกัษาสตัว์ สปา อาบน้ํา ตดัขน รบัเลี้ยงหรือรบัฝากเลี้ยงสตัว์ ให้
เปดิบรกิารได้โดยต้องไม่มีการรอบริการในรา้น 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฌ . ต้องปฏิบัติตาม               
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็คทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและ
    หลังการให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ 
   3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   4. ให้พิจารณาควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทํากิจกรรม
    ให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
    สัมผัสระหว่างกัน 
   6. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดและงดให้บริการเจ้าของสัตว์
    หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ 
   7. ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่
    ให้บริการ 
   8. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
    เหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ 
 
 

/ญ. สวนพฤกษศาสตร์... 
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   ญ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่ง ประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ห้องสมุด สาธารณะ หอศิลป์ 
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ช. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะ ห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายใน
    สถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้เจ้าหน้าที่ประจําสถานที่ ผู้ใช้บริการทุกคนสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้ เว้นระยะน่ังและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะ                
    และระหว่างที่น่ังอย่าง น้อย 1 เมตร สําหรับห้องสมุดสาธารณะ 
   ๕. ให้มีลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมท้ัง ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                  
    ให้ควบคุมจํานวน ผู้ ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือ ใช้บริการ                 
    ทั้ งน้ี ให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้า ชมได้ไม่ เกิน ๑๐ คนภายใต้การนําชม                  
    ของเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่ และเปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตามมาตรการหลัก 
   ๖. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการกําหนด 
    หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและ รายงานทดแทนได้ รวมท้ังจัดให้มี           
    ระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์ และจองคิวเข้าใช้บริการ ล่วงหน้า 
   ๗. มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับพนักงานบริการ 
    ผู้ใช้บริการ และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง ผ่าน ทั้งน้ีให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ 
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 
   ๘. ร้านอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ในสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ 
    แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
    ควบคุมหลักและมาตรการในข้อ (1) ก 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึง ห้องสุขา 
   ๑๐. ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่ น่ัง หรือยืนห่างกัน                 
     อย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๑. จัดให้มีการให้คํ าแนะนําผู้ ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการ                 
     ลดการรวมกลุ่ม ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด 
   ๑๒. กําหนดจํานวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด 
     ทั้งน้ีอาจให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทดแทน 
 
 
 
 

/ฎ. สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ... 
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   ฎ. สถานประกอบการเพื่ อสุขภาพ  สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย                  
(งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ําแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้น                
สถานประกอบกิจการอาบนํ้า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด  
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฎ. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา 
    ห้ อ งอาบ นํ้ า  อบ ตั ว  อบสมุ น ไพ ร  อบ ไอ นํ้ า  รวมถึ ง ดู แลความสะอาดของ                 
    ผ้ า เค รื่ อ งแ ต่ งก าย อุป ก รณ์ สํ าห รั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ ให้ กํ าจั ด ข ยะมู ล ฝอย                 
    ให้ได้ตามมาตรฐาน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
    ตลอดเวลา ยกเว้นขณะอบตัว อบสมุนไพร อบไอนํ้า ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือย่ืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง        
    อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการมิ ให้แออัด  และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการ                 
    ไม่เกิน ๒ ช่ัวโมง 
   ๖. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ
    กําหนด 
   ๗. ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่                 
    ทางราชการกําหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
    ได้ 
   ๘. มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับผู้ประกอบการ
    พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ 
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบนํ้า            
    ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสมํ่าเสมอ 
   ๑๐. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ
     เข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
   ๑๑. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการให้ เป็นไปตามมาตรการควบคุม                 
     อย่างเคร่งครัด 
   ๑๒. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                  
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ฏ. สถานทีฝ่ึกซ้อมมวย... 
 
 
 

 
 
 



 
- ๒๗ – 

   ฏ. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อม การชกลม
โดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ผู้ใช้บริการและนักมวย ในสถานที่ตามข้อ ฏ.               
  ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ กระสอบทราย                 
    นวมท้ังด้านนอกและด้านใน ห้องสุขา และห้องอาบนํ้า ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ 
    และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
    ตลอดเวลา สําหรับผู้ใช้บริการหรือต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า     
   ทั้งก่อนและหลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการ มิ ให้แออัด  หรือจัดรอบเข้าใช้บริการให้ เป็นไป                 
    ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการหรือฝึกซ้อมมวย     
    ไม่เกิน ๒ ช่ัวโมง 
   ๖. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
    การใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๗. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 
   ๘. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่               
    ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๙. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                 
    สําหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน และผู้ ใช้บริการหรือนักมวย                 
    ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงาน
    รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๐. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกสอน ผู้ ใช้บริการหรือนักมวยได้ทุกคน                   
     หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑๑. อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอน พนักงานบริการ สวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
     รวมทั้งกรณีใช้นวมร่วมกันอาจสวมถุงมือยางก่อนสวมนวมได้ 
   ๑๒. จั ด ให้ มี ก ารระบ ายอ าก าศภ าย ใน อ าค ารที่ ดี  รวมทั้ ง  บ ริ เวณ ห้ อ งสุ ข า                 
     ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบนํ้า ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ                 
     อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๓. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๔. กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย ให้บริการท่ีพักกับนักมวย หรือผู้ใช้บริการ 
     อาจ พิ จารณ าแยกห้ อ งพั ก เป็นราย บุคคล  หรือ เว้น ระยะห่ างของที่ นอน                 
     ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
   ๑๕. งดให้บริการอบตัว หรืออบไอนํ้าแบบรวม 
   ๑๖. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

/ฐ. สนามกีฬา... 
 



 
- ๒๘ – 

   ฐ. สนามกีฬา ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกําลังกายหรือการฝึกซ้อม
ในประเภทกฬีา ได้แก่ ฟุตบอล ฟตุซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจํานวน                 
ผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน ๑๐ คน 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฐ. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบนํ้า 
    ก่อนและหลัง และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการ มิ ให้แออัด  และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการ                 
    ไม่เกิน ๒ ช่ัวโมงต่อวัน 
   ๕. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
    การใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๖. ให้ เจ้าของสถานที่ หรือผู้ เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม              
    ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด 
   ๗. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่               
    ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รื อ เป็ น ห วัด                 
    สํ าห รับผู้ ป ระกอบการ  พ นักงานบริก าร  และผู้ ใ ช้บ ริก าร ก่อน เข้ าสถานที่                 
    พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ                 
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสนามกีฬาได้ทุกคนหากพบผู้ป่วยหรือ                   
    ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑๐. จั ด ใ ห้ มี ก ารระบ ายอ าก าศภ าย ใน อ าค ารที่ ดี  รวมทั้ งบ ริ เวณ ห้ อ งสุ ข า                 
     แ ล ะ ห้ อ ง อ า บ นํ้ า  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด เค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ                 
     อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๒. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

/ฑ. สถานทีเ่ลน่โบว์ลิ่ง... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๙ – 

   ฑ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันให้
เปิดดําเนินการได้เฉพาะเพื่อการออกกําลังกายหรือการฝึกซ้อม 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก.  
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฑ . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด 
    รวมท้ังโบว์ลิ่ง (ทําความสะอาดลูกโบว์ลิ่งก่อนเล่นทุกครั้ง) และห้องสุขา ก่อนและหลัง
    การใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างทํากิจกรรม 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการ มิ ให้แออัด  และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการ                 
    ไม่เกิน ๒ ช่ัวโมงต่อวัน 
   ๖. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
    การใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๗. ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ              
    ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด 
   ๘. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่               
    ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๙. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                 
    สํ าหรับผู้ ป ระกอบการ  พ นักงานบ ริการ  และผู้ ใ ช้บ ริการ  ก่อน เข้ าสถานที่                 
    พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ                
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดได้ทุกคน                   
    หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑๐. จั ด ใ ห้ มี ก ารระบ ายอ าก าศภ าย ใน อ าค ารที่ ดี  รวมทั้ งบ ริ เวณ ห้ อ งสุ ข า                 
     แ ล ะ ห้ อ ง อ า บ นํ้ า  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด เค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ                 
     อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๒. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ฒ. สถานบนัลีลาศ... 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓๐ – 

   ฒ. สถานบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฒ . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ และห้องสุขา ก่อนและหลัง                 
    การใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัด (โดยคิดจํานวนผู้ ใช้บริการตามขนาด                 
    พ้ืนที่ห้องเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน) และจํากัดระยะเวลา
    การใช้บริการไม่เกิน ๒ ช่ัวโมงต่อวัน 
   ๕. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
    การใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๖. ให้ผู้ประกอบการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่                 
    ทางราชการกําหนด 
   ๗. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่               
    ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                 
    สํ าหรับผู้ ป ระกอบการ  พ นักงานบ ริการ  และผู้ ใ ช้บ ริการ  ก่อน เข้ าสถานที่                 
    พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ                
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสถานบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน                   
    หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑๐. จั ด ใ ห้ มี ก ารระบ ายอ าก าศภ าย ใน อ าค ารที่ ดี  รวมทั้ งบ ริ เวณ ห้ อ งสุ ข า                 
     แ ล ะ ห้ อ ง อ า บ นํ้ า  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด เค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ                 
     อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๒. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ณ. สระน้ําเพือ่... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓๑ – 

   ณ. สระน้ําเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น
ประเภทบานาน่าโบ๊ต ให้เปิดดําเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจํากัดจํานวนผู้เล่นตามจํานวน
เครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ณ . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ เครื่องเล่น เสื้อผ้าและอุปกรณ์ชูชีพ 
    ห้องอาบนํ้า ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้ เว้นระยะห่ างระหว่างกัน  ขณะทํ ากิจกรรมอย่างน้อย  ๑ .๕  เมตร โดยถือ                 
    หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   ๕. ทั้งน้ี ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม 
    ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้ง จัดให้มีพนักงานดูแล
    ความปลอดภัยปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับและ                 
    ให้คําแนะนําในการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่                 
    ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด 
   ๖. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ               
    และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๗. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                
    สําหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการ                 
    คัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
    ตามแนวทางที่กําหนด 
   ๘. จั ด ใ ห้ มี ก า ร ร ะ บ าย อ าก าศ ภ าย ใน อ าค า รที่ ดี  ร วม ทั้ งบ ริ เวณ ห้ อ งสุ ข า                 
    แ ล ะ ห้ อ ง อ า บ นํ้ า  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด เค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ                 
    อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๙. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๐. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ด. โรงภาพยนตร์... 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓๒ – 

   ด. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดดําเนินการได้โดยจํากัดจํานวนผู้ร่วม
กิจกรรมไม่เกิน ๒๐๐ คน สําหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลําตัด หรือ               
การแสดงพื้นบ้านอ่ืน ๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อาจมี
ความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ด . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และ                 
    ให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่          
    ให้บริการและใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม โดยจํากัดจํานวน                 
    ผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ 
   ๖. ให้ เจ้าของสถานที่ หรือผู้ เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม                 
    ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามท่ีทางราชการกําหนด 
   ๗. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                 
    เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. มี ม าต รก ารคั ด ก รอ งไข้  และอาก าร ไอ  หอบ เห น่ื อย  จาม  ห รือ เป็ น ห วัด                 
    ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
    สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จั ด ใ ห้ มี ก า ร ร ะ บ าย อ าก าศ ภ าย ใน อ าค า รที่ ดี  ร วม ทั้ งบ ริ เวณ ห้ อ งสุ ข า                 
    ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๐. ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
   ๑๑. อาจพิจารณาจัดที่น่ังให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว และ ๒ ที่น่ัง เว้น ๒ ที่น่ัง 
   ๑๒. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม กํากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม              
     อย่างเคร่งครัด 
   ๑๓. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

/ต. สวนสตัว์... 
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   ต. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ให้เปิดดําเนินการได้ โดยจํากัดจํานวนผู้ร่วมกิจกรรม
ในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ด . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้น พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายใน
    สถานที่ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาท่ี          
    ใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่โดยไม่ให้แออัด 
   ๖. ให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการและให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ                 
    มิให้แออัดโดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ 
   ๗. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ
    กําหนด  
   ๘. ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่                 
    ทางราชการกําหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
    ได้ 
   ๙. มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับพนักงาน
    บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
    ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่
    กําหนด 
   ๑๐. การจัดแสดงโชว์ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมท้ังบริเวณห้องสุขา และห้องอาบนํ้า                 
     ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๒. ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิวจัดให้มีที่ น่ังหรือยืนห่างกัน                
     อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๓. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการ                 
     ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๑๔. พิ จารณ ากําหนดจํานวนผู้ ใช้บริการจากต่างจั งห วัดในระบบจองคิ ว  เพ่ื อ                 
     ลดการเดินทางข้ามจังหวัด 
   ๑๕. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ               
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 
 

/ข้อ 3. เปดิสถานที่... 
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  ข้อ 3. เปิดสถานที่หรือสถานประกอบการโดยยังคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานที่
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด 
   1. โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
   2. สถานที่การดําเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้าง หรือสถานประกอบการอื่นที่
เก่ียวเน่ืองกับการก่อสร้าง 
   3. พ้ืนที่การให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ในสํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียน
อําเภอ สํานักทะเบียนท้องถิ่น 
   4. สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตและสาขาทุกแห่งในท้องที่จังหวัดภูเก็ต โดยให้บริการได้               
ทุกประเภท 
   5. สถานประกอบการสําหรับกิจการหรือธุรกิจนําเที่ยว บริษัทนําเที่ยว ที่ได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญั ติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 และธุรกิจเก่ียวเน่ือง อาทิ เช่นธุรกิจนําเที่ยว,                
ธุรกิจจําหน่ายบัตรโดยสารรถหรือเรือ, ธุรกิจจองห้องพัก, ธุรกิจให้เช่าเรือหรือรถ, ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางรถหรือ
เรือ, ธุรกิจดํานํ้า หรือธุรกิจสันทนาการ เป็นต้น 
 
  ข้อ 4. มาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกําหนด 
 1. ผ่อยคลายมาตรการช่องทางบกด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) โดยประชาชน                  
ผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบ               
ต่าง ๆ  ที่ทางราชการกําหนด อาทิเช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน Phuket Smart Checkpoint กําหนดโดย
ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรถโดยสารสาธารณะกําหนดโดยสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
เป็นต้น 
  ทั้งน้ี หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนําโรค พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคได้ 
 ๒. ผ่อนคลายมาตรการช่องทางนํ้าระหว่างจังหวัด ประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาภูเก็ต กําหนด 
  ทั้งน้ี หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนําโรค พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคได้ 
 ๓. คงมาตรการปิดช่องทางเข้า-ออก ทางนํ้าระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล 
เข้า – ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจําเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็วโดยไม่
อนุญาตให้ลูกเรือ และ/หรือ คนประจําเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด เว้นแต่ บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน 
ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกําหนด หรืออนุญาตตามความจําเป็น โดยอาจกําหนดเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาก็ได้ 
 
 

3.2 เป็นบุคคล... 
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  ๓.๒ เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มา
ปฏิบัติงาน   ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอนุญาตตามความจําเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
  บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน ตามข้อ ๓.1 – ๓.2  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยัน
ว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และเมื่อ
เข้าในพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการกําหนดโดยเคร่งครัด และ
เจ้าหน้าที่ประจําด่านมีอํานาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือต้องสงสัยว่าติดเช้ือโควิด-19 หรือไม่
ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้ 
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ภาคผนวก ข. แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดภเูกต็ ที่ 3018/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ผ่อนคลายการบงัคบัการปดิสถานทีแ่ละมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออันตรายในท้องที่

จังหวัดภเูกต็ ภายใตข้้อกาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่5, ฉบบัที่ 6 ฉบบัที่ ๗ และฉบบัที่ 9) 

 
  ให้คงมาตรการการปิดสถานที่ชั่วคราวและกําหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
  1. สถานที่เล่นการพนันชนไก่ กัดปลา  
  ๒. สวนนํ้าทุกประเภท 
  3. สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ             
ทุกประเภท ที่ไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  
  4  โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ทุกประเภท (วูซู คาราเต้ เทควันโด ยูโด ไอกิโด เป็นต้น) 
  5. สถานที่สําหรับเด็กเล่นรวมทั้งเคร่ืองเล่นเกมส์ ในห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะหรือ               
ในสถานที่อ่ืนใด เป็นต้น 
  6. ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต 
  7.  สถานที่ หรือสํานักบริการพยากรณ์ ดูดวงชะตา ทําพิธีสะเดาะเคราะห์ ผูกดวงเสริมดวง บูชา
ครู องค์เทพ องค์พระ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในลักษณะทํานองเดียวกัน 
  8. สถานที่ที่จัดให้มีโต้ะสนุกเกอร์ หรือบิลเลียด 
  9. สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้งหรือบ่อตกปลา 
  10. ชายหาดทุกแห่ง 
  ๑1. สถานที่บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ 
  ๑2.  การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อ
สัมผัสกันได้ง่าย เช่น การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหน่ึง
เมตร สถานที่ทํากิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทํากิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรค
ตามท่ีทางราชการกําหนด 
  13. ตลาดถนนคนเดิน ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ              
เพ่ือการนําไปบริโภคในพ้ืนที่อ่ืน สถานที่จําหน่ายอาหารสัตว์ สถานที่ขายยาและสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ              
ที่จําเป็นในการดํารงชีพ 
  14. สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแล
ของกรมการขนส่งทางบกบางส่วน ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
   (1) การอบรมและทดสอบ สําหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่บัตรประจําตัวคนขับรถ 
และใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถใหม่ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ทุกกรณี  
   (2) การอบรม สําหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
ทุกกรณี เว้นแต่การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้เปลี่ยนวิธีการอบรมเป็นการอบรมผ่าน e-Learning 
แทนได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แล้วให้นําผลที่ผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย เพ่ือต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้ผ่าน
การอบรม ทั้งน้ี วันที่ผ่านการอบรมให้ถือเป็นวันที่รับคําขอ 
   (3) การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบกในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  
   (4) การออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและด้านภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ทุกกรณี 
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เรื่อง ผ่อนคลายการบงัคบัการปดิสถานทีแ่ละมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออันตรายในท้องที่
จังหวัดภเูกต็ ภายใตข้้อกาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่5, ฉบบัที่ 6 ฉบบัที่ ๗ และฉบบัที่ 9) 
 
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
 1. สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังน้ี 
  (1) ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เก่ียวข้องและกําจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
  (2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ     
หน้ากากผ้า 
  (3) ให้บุคคลตาม (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
  (4) ให้บุคคลตามข้อ (2) เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร เพ่ือป้องกันการติดต่อ
สัมผัส หรือแพร่เช้ือโรคทางฝอยละอองนํ้าลาย 
  (5) ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือ
หลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 2. การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส  
พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบําเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรมภายใน  ครอบครัว ตลอดจนกิจกรรม
หรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้น หรือเป็นไปตามหมายกําหนดการของทางราชการ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส            
โควิด 19 ดังน้ี 
  (1) ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานท่ีที่เก่ียวข้องก่อนจัด
กิจกรรม และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
  (2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ตลอดจนจัดเตรียมไว้สําหรับผู้มาใช้
บริการด้วย และให้เว้นระยะการน่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหน่ึงเมตรเพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เช้ือ
โรคทางฝอยละอองนํ้าลาย 
  (3) ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น
โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 3. ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการของ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน รวมถึง
อาคารต่าง ๆ ที่มีผู้คนหรือสถานที่ที่มีผู้คนมารวมตัวกันหรือใกล้ชิดกัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด 19 ดังน้ี 
  (1) ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เก่ียวข้องก่อนจัดกิจกรรม 
และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
  (2) จัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยสบู่ 
แอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค และจัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการเว้นระยะการน่ังหรือยืนห่างกัน
อย่างน้อยหน่ึงเมตรเพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ําลาย และให้ควบคุมจํานวนผู้
ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน 
 4. ให้ผู้ใดที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พํานักของตนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าทุกคร้ัง และห้ามกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจ
เป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 


