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ภาคผนวก ก. แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดภเูกต็ ที่ 3248/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ผ่อนคลายการบงัคบัการปดิสถานทีแ่ละมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออันตรายในท้องที่

จังหวัดภเูกต็ ภายใตข้้อกาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบรหิารในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่5 ฉบบัที ่6 ฉบบัที ่๗ ฉบบัที่ ๙ และฉบบัที่ 10) 

 
  ข้อ ๑.  มาตรการการผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา                 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือจัด              
การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
   (๑) โรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และ
ประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ทํากิจกรรมได้) โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ 
สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนรวมท้ัง
โรงเรียนไม่เกิน 120 คน โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องดําเนินการจัดรูปแบบ              
การเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคําแนะนําของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเช้ือ และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณีกําหนด โดยปฏิบัติตามความในวรรคก่อนด้วยโดยอนุโลม 
   (๒) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือการประชุม การจัดการสอบ 
การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน   
  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (๑) หรือ (๒) ต้องปฏิบัติตาม                  
  มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคําแนะนํา                
  ของทางราชการอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน                
    การฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   2. ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม
    กิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
   3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคที่เพียงพอ                
    เพ่ือการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร 
   4. ให้เว้นระยะนั่งหรือย่ืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่ น่ังเรียน                
    อย่างน้อย ๑ เมตร  
   5. ให้ควบคุมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจํานวน               
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้า                
    ร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
    การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งน้ี ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน                 
    ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียน                 
    บางรายวิชา 
   6. ให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดําเนินกิจการ
    หรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
    หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค                 
    ที่ราชการกําหนดก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการฝึกอบรม สัมมนา 

/๗. ให้มกีารควบคุม...  
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   ๗. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                 
    เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ            
    ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่  ครู อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา 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 การฝึกอบรม สัมมนา และงานธุรการที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรการ
     ควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๑๒. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                 
     ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม                 
     รูปแบบใหม่ในระยะยาว 
   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 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด   
ด้านสาธารณสุขและมาตรการการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดคู่มือการปฏิบัติ 
   (๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต 
    ก. การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง 
โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเคร่ืองดื่มทั่วไป ร้านสะดวกซ้ือ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ให้เปิดดําเนินการได้ 
  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. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัดสําหรับ            
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ร า ย ง า น          
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๗. ลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
    ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาคาร 
   ๘. กรณีจําหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหาร                 
    ส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๙. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑๐. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา 
   1๑. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
     กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

 
   

 
/ข. การบริโภคสุรา... 
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  ข. การบริโภคสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม 
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิด
ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทําได้ภายในกําหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
   ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ 
บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดําเนินการ 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้รับบริการ ในสถานที่ตาม ข. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัด
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่ น่ัง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน                
    อย่างน้อย 1 เมตร โดยจํานวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
   ๖. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัดสําหรับ            
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ร า ย ง า น          
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   7. ลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
    ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาคาร 
   8. กรณีจําหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหาร                 
    ส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๑0. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา 
   11. เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
     กําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
   ๑2. การจําหน่ายและบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มี                
     อายุย่ีสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจําหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น. และ                
     17 .00  - 23 .00  น . ทั้ ง น้ี  ให้ งดจํ าห น่ ายใน วันมาฆ บูชา  วัน วิสาข บูชา                 
     วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา และวันอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมาย                 
     กําหนด รวมทั้งต้องดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย 
   ๑3. ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมช่ัน ลดราคา ขายพ่วง พนักงาน        
     เชียร์เบียร์ โฆษณา 
   ๑4. ให้งดการจําหน่ายและบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ        
     ที่ ต้องห้าม ตามพระราชบัญญั ติควบคุมเค ร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ .ศ . 2551                
     เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ 
   ๑5. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น  โรงเบียร์ โรงเหล้า                
     ผับ แอนด์ เรสเตอรอง (Pub & Restaurant) ที่เน้นการให้บริการเพ่ือบริโภคสุรา               
     หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก 
 
 

/ค. ห้างสรรพสินค้า... 
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 ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้ เปิดดําเนินการได้จนถึง                
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ค. 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 
 

/ง. ร้านค้าปลกี...   
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  ง. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด และตลาดนัด              
ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ การเว้น
ระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชําระราคา 
   
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ง. 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. อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เค ช่ัน ติดตามตัวทางโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ มาใช้ได้                 
    ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
    พ้ืนที่ได้ 
 
 
   

/จ. ร้านค้าปลกี...
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 จ. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่ง ขนาดใหญ่ 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ จ. 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 อ่ืน แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่ น้ัน                
    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             
    หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด  
   ๘. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานท่ี รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
    และงดกิจกรรม ที่ทําให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน  
   9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
   ๑0. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุม  กํ ากับการให้บริการและการใช้บริการ  ให้ เป็น ไปตามมาตรการ                 
     อย่างเคร่งครัด 
    

 
/ฉ. สถานทีบ่ริการดูแล... 



 
- ๑๐ - 

  ฉ. สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็ก
พิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการ 
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง สามารถเปิดดําเนินการให้บริการแบบการรับตัวไว้พักค้างคืน
เป็นปกติธุระ และแบบรายวันได้ ทั้งนี้ การเดินทางไปกลับสถานที่ดังกล่าวถือเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตาม
มาตรการอันพึงปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ ในสถานที่ตามข้อ ฉ. ต้องปฏิบัติ
  ตามมาตรการ  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ  เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียน                 
    การสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย        
    หรือหน้ากากผา้ตลอดเวลา 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค และให้                 
    ผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย ๑ เมตร  
   ๕. ให้ ควบคุ มจํ านวนผู้ ใ ช้บ ริก ารมิ ให้ แอ อัดและรวมกลุ่ ม กัน  หรือลด เวลาใน                 
    การทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   6. ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จํานวนเด็กตามขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๒                 
    ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจํานวนผู้ดูแลเด็กหรือ           
    ครูพ่ีเลี้ยง ๑ คน 
   ๗. ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม               
    มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด รวมทั้งกํากับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง                
    รับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด 
   ๘. ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกัน             
    ควบคุมโรคสําหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุร่วมด้วย 
   ๙. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานด้วย 
   ๑๐. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ           
     ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ ก่อนเข้าอาคาร                
     ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตาม              
     แนวทางที่กําหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตาม อาการป่วยของเด็กและ       
     ผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างทั่วถึง โดยผู้สูงอายุต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งน้ี ให้ทํา                 
     ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ  
   ๑๒. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่ น่ังหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร                
     ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็กกับผู้ปกครอง หรือผู้สูงอายุกับญาติ ก่อนเข้า                 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ 
   ๑๓. ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง ๑ คนต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของ            
     ศูนย์เด็กเล็กและมาตรการป้องกัน 
 

/๑๔. อาจงดการรับ... 
 
 



 
- ๑๑ – 

 
   ๑๔. อาจงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่
     เช้ือบนรถรับส่งเด็ก 
   ๑๕. จัดให้มีการแนะนําสําหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล เพ่ือเตรียมความพร้อม
     ของผู้ปกครองหรือญาติ ก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือผู้สูงอายุ                 
     เข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
     ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
   ๑๖. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                 
     ระบบการบันทึกประวัติอาการป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแลเพ่ือให้บริการ                 
     รูปแบบใหม่ในระยะยาว   
 
 
 
 
 

/ช. การถ่ายทาํรายการโทรทศัน์...                 



 
- ๑๒ – 

  ช. การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ให้ดําเนินการได้โดยมี
จํานวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทํางานถ่ายทํารวมกันไม่เกินคราวละ 150 คน และมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ช. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังทํางาน รวมถึง                  
    ห้องสุขา และกําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา นักแสดงให้                  
    สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม                 
    รวมทั้งลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส     
    ระหว่างกัน ทั้งน้ี ให้ออกนอกบริเวณถ่ายทําทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ 
   ๖. ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ              
    ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 
   ๗. จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายทํา และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่                  
    ทางราชการกําหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
   ๘. มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับผู้ร่วมงาน            
    และนักแสดงตามขีดความสามารถ ก่อนเข้ากองถ่ายทํา ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงาน            
    รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทําภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทําในบริเวณ       
    ที่อับอากาศ 
   ๑๐. ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ ดําเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ                
     ผู้อยู่เบ้ืองหลัง การผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ ทั้งน้ี ให้งดรูปแบบกิจกรรมท่ีมี       
     โอกาสใกล้ ชิดกันสําหรับนักแสดงให้สามารถดําเนินกิจกรรมท่ีใกล้ ชิดกันได้                 
     ตามลักษณะของการถ่ายทําที่เหมาะสม 
   ๑๑. เลือกใช้พ้ืนที่ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ที่มีบริเวณกว้าง           
     เพี ย งพอ เพ่ื อ ให้ แ บ่ ง พ้ื นที่ ต ามส่ วน งาน ให้ ชัด เจนแ ต่ละส่ วน งานห่ าง กัน                 
     อย่างน้อย 2 เมตร 
   ๑๒. ให้มีการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นส่วนบุคคลไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือ                 
     ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
   ๑๓. ให้มีการให้คําแนะนําผู้ร่วมงาน นักแสดง และ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงาน                
     พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม กํากับ การทํางาน ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกันและ                 
     พูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการป้องกันโรคที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
   ๑๔. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์           
     รูปแบบใหม่ในระยะยาว เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

/ ซ. ห้องประชุม... 
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  ซ. การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง
สินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นใน
โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่ อ่ืน ๆ                
ให้สามารถดําเนินการได้ 
  โดยให้ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมประชุม พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ซ.               
  ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา                 
    และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย       
    หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคที่เพียงพอ 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพ้ืนที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม                 
    สําหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า                 
    โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพ่ิม                  
    พ้ืนที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้นสําหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง           
    นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดําเนินการอ่ืนใด                 
    ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
   ๖. ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน                 
    และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด 
   ๗. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิว ตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและ           
    ออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพ้ืนที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับ                  
    สําหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน      
    ที่ทางราชการกําหนด 
   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ               
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสัญลักษณ์แสดง                  
    การคัดกรองผ่าน รวมถึง มีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยและให้มีระบบ                  
    เก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ทุกคน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ       
    กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ทางราชการกําหนด 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งน้ี ให้ทํา                
    ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๐. อาจพิจารณาจัดที่ น่ังให้มีระยะห่างในลักษณะ 2 ที่ น่ัง เว้น 1 ที่ น่ัง เฉพาะสถานที่                 
     ที่มีการระบายอากาศที่ดี 
   ๑๑. พ้ืนที่การรอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่ น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร                 
     โดยทําสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าและออกจากงาน เพ่ือ           
     ป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
   ๑๒. พิจารณาเหลื่ อมเวลาเปิดและปิดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา                 
     การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์                  
     คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม                 
     เพ่ื อลดความแออัดของการใช้บริการขนส่ งสาธารณะ รวมทั้ งลดความเสี่ ยง                  
     ต่อการแพร่เช้ือ 
 

/๑๓. ใหค้ําแนะนํา... 
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   ๑๓. ให้คําแนะนําผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและการจัดกิจกรรม            
     อย่างทั่วถึงลดการ รวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
   ๑๔. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี ระบบ                  
     การเข้าออกสถานที่ โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการ                 
     รูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ฌ. ร้านเสริมสวย... 
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   ฌ. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดําเนินการโดยจํากัด
เวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 
 
  โดยให้ผู้ประกอบการ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฌ .               
  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 
 
 

/ญ. สนามพระเครื่อง... 
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 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. ศูนย์วิทยาศาสตร์... 
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 ฎ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
  
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ฎ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
  ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึง                 
    ห้องสุขา และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า                
    ตลอดเวลา 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทํา             
    กิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
   ๖. ให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการและให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ                
    มิให้แออัดโดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ 
   ๗. ให้ เจ้าของสถานที่  หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืน ยันการปฏิ บั ติ                 
    ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด 
   ๘. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีและเพ่ิม                 
    มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                 
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๙. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                 
    ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถก่อนเข้าอาคาร และ           
    รับและส่งผู้ใช้บริการ ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์     
    สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๐. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดีรวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งน้ีให้ทํา                 
     ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. ควบคุมมิให้มี กิจกรรมที่ ใช้เสียงดังภายในสถานที่และงดกิจกรรมที่ทําให้เกิด                 
     ความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน และอาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นกลุ่มได้ไม่เกินกลุ่ม
     ละ 5 คน 
   ๑๒. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ใช้บริการได้ทุกคน  หากพบผู้ ป่วยหรือ                
     ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
   ๑๓. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา        
     ควบคุม กํากับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
   ๑๔. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ                 
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 

/(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. สถานที่ออกกําลงักาย... 
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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. สถานทีห่รอืสนามออกกาํลังกายในร่ม... 
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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. สนามกีฬาเฉพาะกฬีาประเภทกลางแจ้ง... 
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   ฉ. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่าง                 
ทางสังคมและไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือ                 
เป็นการแข่งขันในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดงักล่าวให้ปฏิบัติตามข้อ 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. สระว่ายน้าํสาธารณะ... 
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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 – พืน้ที่... 
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   ซ. การออกกําลังกายแบบกลุ่ม หรือเพื่อการเดิน ว่ิง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกําลัง
กายด้วยวิธีอ่ืนเป็นส่วนบุคคลในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง                 
ให้ดําเนินการได้ 
   
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน  และผู้ ใช้บริการ ในสถานที่ตาม ซ . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้งก่อนและ        
    หลังให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา                
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร ระหว่างการออกกําลังกาย 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการออกกําลังกายมิให้แออัด โดยจํากัดการรวมกลุ่มไม่เกิน                
    5๐ คน 
   ๖. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
    ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
   ๗. ให้ เจ้าของสถานที่ หรือผู้ เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม                 
    ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด 
   ๘. ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
    ราชการกําหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๙. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                 
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานท่ี พร้อมติดสัญลักษณ์                 
    แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์          
    สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๐. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมท้ังบริเวณห้องสุขา และห้องอาบนํ้า 
     ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๒. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน              
     หากพบผู้ป่วย  หรือผู้ที่ มีอาการเข้าได้ กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจาก                 
     การใช้บริการได้ 
   ๑๓. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ                 
     จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 
 
 
 

/ฌ. สถานที่ใหบ้ริการ... 
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   ฌ. สถานทีใ่หบ้ริการดูแลรกัษาสตัว์ สปา อาบน้ํา ตดัขน รบัเลี้ยงหรือรบัฝากเลี้ยงสตัว์               
ใหเ้ปดิบรกิารได้โดยต้องไม่มีการรอบรกิารในร้าน 
 
  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 ญ . 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 ๒ (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. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ํ าแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าใน                  
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดําเนินการได้ ยกเว้นในส่วนของ
สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดําเนินการ  
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฎ. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   ๑. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมท้ัง                 
    ห้องสุขา ห้องอาบนํ้า บ่อออนเซ็น ห้องหรือตู้อบตัว อบสมุนไพร อบไอนํ้า รวมถึง                 
    ดูแลความสะอาดของผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สําหรับผู้ใช้บริการ และกําจัด                 
    ขยะมูลฝอย ให้ได้ตามมาตรฐาน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า          
    ตลอดเวลา ยกเว้น ขณะแช่ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอนํ้า โดยอาจจัดให้ใช้   
    บริการแบบรวมได้ 
   ๓. ให้มีจุดบริการลา้งมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอนํ้า                 
    แบบรวม อย่างน้อย ๒ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดโดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าใช้บริการ หรือ                 
    จํากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ทั้งน้ี ให้พิจารณาให้บริการอบตัว                
    อบไอนํ้า อบสมุนไพร แบบแยกห้องหรือตู้ 
   ๖. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ       
    กําหนด 
   ๗. ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน                 
    ที่ทางราชการกําหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
    ได้ 
   ๘. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                 
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งน้ี ให้รายงาน                 
    หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๙. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบนํ้า     
    ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให้ได้อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๐. ให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบ่อออนเซ็นให้มีระดับคลอรีนตกค้าง หรือ                 
     การตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรคของบ่อออนเซ็น                 
     ในทกุระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจําทุกวัน 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๒. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ ป่วย หรือ                 
     ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
   ๑๓. จัดให้มีการแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึง ให้มีการตรวจตรา 
     ควบคุมกํากับการให้บริการและใช้บริการ ให้ เป็นไปตามมาตรการควบคุม                 
     อย่างเคร่งครัด 
   ๑๔. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
     จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 

/ฏ. สถานทีฝ่ึกซ้อมมวย... 



 
- ๒8 – 

   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 สําหรับผู้ ใช้บริการหรือต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า                 
    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... 
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   ฐ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอน
ในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดําเนินการได้ ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขัน
อ่ืนในทํานองลักษณะเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดําเนินการ 
    สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์การ
แข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่านสื่ออ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและผู้จัดการแข่งขันต้อง
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกําหนดด้วย 
    การจําหน่ายหรือบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ตามข้อ 2 (1) ก. 
    
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ฐ. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   ๑. ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบนํ้า                
    ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม สวมหน้ากากอนามัยหรือ         
    หน้ากากผ้า ตลอดเวลา สําหรับผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
    หน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม     
    การเรียนการสอนหรือการแข่งขัน 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป                 
    ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค อาจพิจารณาจํากัดระยะเวลาการใช้บริการ                
    การเรียนการสอน หรือการแข่งขันไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
   ๖. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการในสระว่ายนํ้าโดยคิดเกณฑ์จํานวนผู้ใช้บริการ ตามขนาด      
    พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน 
   ๗. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและ                 
    ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
   ๘. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ           
    กําหนด 
   ๙. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีและเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน                 
    ที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน                 
    ทดแทนได้ 
   ๑๐. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                 
     ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา         
     ก่อนเข้าสถานที่พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงาน                 
     หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมท้ังบริเวณห้องสุขา ห้องอาบนํ้า และ
     ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๒. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
 

/๑๓. ใหค้วบคุม... 
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   ๑๓. ให้ ควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพ นํ้าในสระว่าย นํ้าให้ มีความเป็นกรด  - ด่ าง                
     ระดับคลอรีนตกค้างหรือการตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน                 
     การฆ่าเช้ือโรคของสระว่ายนํ้าในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจํา
     ทุกวัน 
   ๑๔. อาจให้ผู้ ใช้บริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม  พนักงานบริการสวม  Face Shield               
     ขณะใช้บริการ 
   ๑๕. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกซ้อมหรือคู่ซ้อม ผู้ใช้บริการ หรือนักกีฬาได้
     ทุกคน หากพบผู้ ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลัง                 
     จากการใช้บริการได้ 
   ๑๖. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                 
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว   
 
 
 

/ฑ. สถานทีเ่ลน่โบว์ลิ่ง... 
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   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... 
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   ฒ. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 
    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. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน                   
    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... 
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   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 รวมท้ัง 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... 
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   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 ต . 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 
 
 
 

/ถ. สวนน้ํา ...
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   ถ. สวนน้ํา สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้ง
ชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซ่ึงอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม 
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ถ. ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์  ห้องสุขา และ                 
    ห้องอาบนํ้า ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา                
    สําหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเคร่ืองเล่น         
    และระยะห่างระหว่างการว่ายนํ้าหรือใช้บริการในส่วนของสวนนํ้าอย่างน้อย ๒ เมตร 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป                 
    ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจํากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
   ๖. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการในสวนนํ้า โดยคิดเกณฑ์จํานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่
    ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน 
   ๗. จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และให้คําแนะนํา และช้ีแจงผู้ใช้บริการก่อนเข้า      
    สถานที่รวมทั้งให้ตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไป                 
    ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด โดยลดการพูดคุยขณะอยู่ในสวนนํ้า                 
    ให้บ้วนนํ้าและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี 
   ๘. ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ          
    กําหนด 
   ๙. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีและเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน                 
    ที่ทางราชการกําาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน         
    ทดแทนได้ 
   ๑๐. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                 
     ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่พร้อมติดสัญลักษณ์                
     แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์         
     สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๑. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
                  และห้องอาบนํ้า ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให้ได้อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๒. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๓. อาจให้ผู้ใช้บริการและพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
   ๑๔. ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในสวนนํ้า ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีน         
     ตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรค                 
     ในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจําทุกวัน 
   ๑๕. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือ                 
     ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 
   ๑๖. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ             
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
      

/ท. ตูเ้กม ... 
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   ท. ตู้ เกมส์  เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้ งอยู่ ใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้ 
       
  โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ในสถานที่ตามข้อ ท . ต้องปฏิบัติตาม                
  มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ 
    และบริเวณ โดยรอบ ทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
    ผ้าตลอดเวลา 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืน รวมทั้งเครื่องเล่นอย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกัน                
    ระหว่างทํากิจกรรม 
   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัด และจํากัด ระยะเวลาการใช้บริการ                 
    ไมเ่กิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
   ๖. จัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและใช้          
    บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
   ๗. ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ                 
    ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด 
   ๘. ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน                 
    ที่ทางราชการกําหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน              
    ได้ 
   ๙. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ          
    ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์    
    แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์           
    สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๐. จั ด ให้ มี ก ารระบ ายอ าก าศภ าย ใน อ าค ารที่ ดี  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ทํ าค วาม สะอ าด                 
     เครื่องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
   ๑๒. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้                
     ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้ 
     บริการได้ 
   ๑๓. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                 
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
      
 
 

/ข้อ 3. เปดิสถานที่... 
 



 
- 3๘ – 

  ข้อ 3. เปิดสถานที่หรือสถานประกอบการโดยยังคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 15 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 
   6. สถานที่ หรือสํานักบริการพยากรณ์ ดูดวงชะตา ทําพิธีสะเดาะเคราะห์ ผูกดวงเสริมดวง 
บูชาครู องค์เทพ องค์พระ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในลักษณะทํานองเดียวกัน 
   7. สถานที่บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ 
   8. ตลาดถนนคนเดิน 
   9. ชายหาดทุ กแห่ ง ต้ั งแ ต่ วันที่  9 มิ ถุ นายน  2563 เวลา 00.01 น . เป็ น ต้นไป                
โดยต้องปฏิบัติตามการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพ้ืนที่ชายหาด และต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 ตามประเภทกิจกรรม และสถานการณ์ในพ้ืนที่ ดังน้ี 
    (๑) ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เก่ียวข้องก่อน           
การจัดกิจกรรม และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
    (๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า  
    (๓) ให้บุคคลตาม (๒) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือนํ้ายาฆ่าช้ือโรค  
    (๔) ให้บุคคลตาม (๒) เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหน่ึงเมตรเพ่ือป้องกัน              
การติดต่อสัมผัส หรือแพร่เช้ือโรคทางฝอยละอองนํ้าลาย และงดการตะโกนระหว่างเล่นนํ้า 
    (๕) ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลง
เท่าที่จําเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควร
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจํานวนมาก 
    (6) เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมกํากับดูแล ทําความสะอาดห้องนํ้า ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ                
2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง 
    (7) เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมกํากับดูแล ต้องมีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จํานวนเพียงพอสําหรับ
รองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมส่งไปกําจัดอย่างถูกต้องทุกวัน 
    (8) เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมกํากับดูแล ต้องให้คําแนะนําสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แก่
นักท่องเที่ยวทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตนขณะใช้บริการ 
 

/(9) เจ้าหน้าที่... 
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    (9) เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมกํากับดูแล ต้องมีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ 
ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ 
    รวมถึง มาตรการป้องกันโรคที่คณะอนุกรรมการการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบ
สังคมระดับจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต กําหนด 
   10. สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนสอนขับรถเอกชนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม
กํากับดูแลของกรมการขนส่งทางบกบางส่วน ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
    (1) เปิดบริการต่ออายุใบอนุญาตและดําเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
ไป 
    (2) เปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถในทุกกระบวนงาน ต้ังแต่วันที่ 22 
มิถุนายน 2563  
    (3) โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก รวมท้ังหน่วยงานท่ีได้
ทําความตกลง (MOU) กับกรมการขนส่งทางบกให้ทําการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่
ผ่านการตรวจความพร้อมจากกรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
    (4) ต้องดําเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน และมาตรการปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ 
 
  ข้อ 4. มาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกําหนด 
 1. ผ่อนคลายมาตรการช่องทางบกด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) และช่องทางนํ้า
ระหว่างจังหวัด โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกําหนด 
  ทั้งน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชนให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบตรวจสอบและกํากับดูแลการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท (รถโดยสารประจําทาง 
รถปรับอากาศ รถตู้ เรือ เครื่องบิน) โดยผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังให้มีการจอดพักรถ 
การเว้นที่น่ัง และการจํากัดจํานวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด 
  หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนําโรค พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ได้   
  โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตาม มาตรการ ดังนี้ 
   1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ   
    รวมถึงห้องสุขา และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   ๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน  ผู้ ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก                 
    ผ้าตลอดเวลา 
   ๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคบริเวณ                 
    สถานขนส่ง/โดยสาร รวมทั้ งจัดให้มีการให้คําแนะนําผู้ประกอบการ พนักงาน         
    ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นรถโดยสาร รถตู้ เรือโดยสาร และอากาศยาน ทุกคร้ัง 
   ๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งน้ี ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเช้ือ     
    ภายในประเทศอาจพิจารณาจัดให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยานได้ครบทุกที่ น่ัง        
    ภายใต้การควบคุม กํากับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไป
    ตามมาตรฐานและให้สายการบินดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา               
    ขณะอยู่ในอากาศยาน  

/๕. ให้ควบคุม... 
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   ๕. ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร          
    ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในรถโดยสารประจําทาง – รถปรับอากาศ                 
    เรือโดยสาร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันและให้พิจารณา      
    เพ่ิมรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน 
   ๖. กรณีรถโดยสารประจําทาง - รถปรับอากาศ รถตู้ และเรือโดยสารให้น่ังที่น่ัง 1 ที่น่ัง          
    เว้น 1 ที่น่ัง อาจพิจารณาให้ผู้โดยสารที่มาด้วยกันน่ังติดกันได้ไม่เกิน 2 ที่น่ัง และ                
    เว้น 1 ที่ น่ัง ทั้งน้ีให้มีจํานวนผู้โดยสาร ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสาร                
    ตามมาตรฐาน 
   ๗. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                
    เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย                
    การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   ๘. ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ และพนักงาน ให้คําแนะนําผู้ใช้บริการ รวมถึง                 
    ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ              
    ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด    
   ๙. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับ                 
    ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งน้ี ให้รายงานหน่วยงาน         
    รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กําหนด 
   ๑๐. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารสถานีขนส่ง/โดยสารที่ดี รวมถึงภายใน                 
     ห้องสุขา และรถโดยสารประจําทาง - รถปรับอากาศ  รถตู้ระหว่างจังหวัด                
     โดยพิจารณาให้จอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศภายในรถ                 
     ขณะเดินทางทุก 2 ช่ัวโมง ทั้งน้ี ให้ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๑๑. จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณสถานี     
     ขนส่ง รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหารและห้องนํ้า 
   ๑๒. ควบคุมมิให้มี กิจกรรมท่ีใช้เสียงดังภายในสถานที่และงดกิจกรรมที่ทําให้ เกิด                 
     ความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 
   ๑๓. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือ                 
     ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
   ๑๔. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี และ                
     ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
    
 2. คงมาตรการปิดช่องทางเข้า-ออก ทางนํ้าระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล 
เข้า – ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจําเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็วโดยไม่
อนุญาตให้ลูกเรือ และ/หรือ คนประจําเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด เว้นแต่ บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน 
ดังต่อไปน้ี 
  2.๑ เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกําหนด หรืออนุญาตตามความจําเป็น โดยอาจกําหนดเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาก็ได้ 
  2.๒ เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มา
ปฏิบัติงาน   ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอนุญาตตามความจําเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 

/บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น... 
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  บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน ตามข้อ ๒.1 – ๒.2  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยัน
ว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และเมื่อ
เข้าในพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการกําหนดโดยเคร่งครัด และ
เจ้าหน้าที่ประจําด่านมีอํานาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือต้องสงสัยว่าติดเช้ือโควิด-19 หรือไม่
ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้ 

 



 
- 4๒ – 

ภาคผนวก ข. แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดภเูกต็ ที่ 3248/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ผ่อนคลายการบงัคบัการปดิสถานทีแ่ละมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิต่ออันตรายในท้องที่

จังหวัดภเูกต็ ภายใตข้้อกาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่5, ฉบบัที่ 6 ฉบบัที่ ๗ ฉบบัที่ 9 และฉบบัที ่10) 

 
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 


