
 
 
 

ผนวก ก. แนบท้ายค าสั่งจังหวัดสตูล ที่ 610 ลงวันที่  ๑  เมษายน  2565 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล 

 
 

ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร   

ศูนยอ์าหาร 
สามารถให้บริการบริโภคสุรา 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา 
 
ทั้งนี้  การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม            
ที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจ าหน่ายอาหาร
หรื อ เครื่ อ งดื่ มที่ เ ปิ ด ให้ บริ การ ได้                
เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมิน    
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย           
ด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration) 
ในระดับSHA PLUS ของกระทรวง                 
การท่องเที่ยวและกีฬา  หรือผ่านการ
ตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพ
ดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) 
ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น 
 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100% 
3. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือพร้อมสบู่ บริเวณจุดทางเข้า - ออก ของงาน และบริเวณในงานอย่าง
เพียงพอ 
4. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
5. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการ ถ้ามีอาการไข้          
มีน้ ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
6. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในกรณี                  
ที่มีผู้สั่งสินค้ากลับบ้านให้จัดที่ยืนห่างจากเคาน์เตอร์สั่งอาหารอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่าง
กันอย่างน้อย 1 เมตร หากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ แนะน าให้ซื้อกลับบ้าน 
7. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดหรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน 
8. ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องน้ า ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่ าเสมอ 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
2 ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน  

ห รื อ  กิ จ ก ร รม อ่ืน ใด ในลั กษณ ะ
เดียวกัน และห้างสรรพสินค้า  

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ก าหนดให้มีทางเข้า-ออก ทางเดียว มีเส้นทางเดินแบบทางเดียว (One way) และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่         
และผู้รับบริการ พร้อมท าสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้ถ้ามีอาการไข้ มีน้ ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ 
ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
3. มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
4. มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และช าระเงิน อย่างน้อย  
1 เมตร รวมถึงก าหนดมาตรการเพ่ือลดความแออัด เช่น ก าหนดจ านวนคนต่อพ้ืนที่  ก าหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ                    
ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน เป็นต้น  
5. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ  
6. จัดให้มีการท าความสะอาด บริเวณพ้ืนตลาด แผงจ าหน่ายอาหารสดหรือแผงช าแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ าทุกวัน และท าความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
7. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด  อย่างน้อยวันละ 2  ครั้ง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น                  
ที่จับสายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ า ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิด ประตู เป็นต้น  
8. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวม  ของตลาดทุกวัน                  
และส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง  
9. จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพ่ือความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด เช่น จัดให้มีการ ระบายอากาศ                      
ที่เหมาะสม จัดแบ่งโซนสินค้า และท าผังแสดงโซนการจ าหน่ายสินค้า จัดท าป้ายราคาสินค้า เป็นต้น  
10. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร  เน้นย้ าประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้า
ได้เดินทางไป หรือเก่ียวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะน าให้ไปตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด  
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด  
1. สังเกตตนเอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้
กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และ อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะน าไป
พบแพทย์ทันท ี 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
2. ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติการ ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือ สกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที
และล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน หลังออก จากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
3. จัดให้มีน้ าสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ าร้านอย่างเพียงพอ 
4. มีการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงส าเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด ใช้อุปกรณ์  ส าหรับการหยิบจับ               
หรือตักอาหาร/ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพ้ืนโดยตรง ป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกหรือสัมผัส  อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด/
อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน  สวมหมวกหรืออุปกรณ์ปกปิดเส้นผมในขณะ
ปฏิบัติงาน ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร เป็นต้น  
5. ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ซื้อ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การท าฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อ                     
และผู้จ าหน่าย แสดงป้ายราคาสินค้า มีอุปกรณ์หรือถาดส าหรับรับเงิน จัดท าระบบช าระเงินออนไลน์เป็นต้น  
6. ท าความสะอาดพ้ืนผิว และจุดที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น แผงจ าหน่ายสินค้า/อาหาร หรือโต๊ะจ าหน่ายอาหาร ควรท าความ
สะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง 
7. จัดใช้มีภาชนะรองรับมูลฝอยประจ าร้าน และเก็บรวบรวมมูลฝอย พร้อมให้เทศบาล/อบต.น าไปจัดการต่อไป 
8. ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและท าความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  และใช้ปากคีบด้ามยาว
เก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน  
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค  
1. หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น             
ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ  ท้องเสียร่วมด้วย แนะน าไปพบ
แพทย์ทันท ี 
2. สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจล แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการ
ใช้บริการตลาด  
3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้า เพ่ือความรวดเร็วและลดระยะเวลา  
4. ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอาหารดิบหรือก่ึงสุกก่ึงดิบ  
5. กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบ เมื่อน ามาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส 
นาน 5 นาที ขึ้นไป  
6. ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้ออาหารเพียง 1 - 2 คน และห้ามน าผู้สูงอายุ และเด็กเล็กมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
3 สวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย   

สระว่ายน้ าสาธารณะของรัฐ              
สระว่ายน้ า ของเอกชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
3. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการ ไข้        
มีน้ ามูก เจ็บคอ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
4. จัดให้มีระบบคิว  และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
5. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องน้ า ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่ าเสมอ 
6. ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้ งก่อนและหลังให้บริการและให้ก าจัด                 
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
4 สถานที่ราชการที่เปิดบริการ

ประชาชนที่มีก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ศนูย์การเรียนรู้ อุทยาน
การเรียนรู้ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเดียวกัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได ้
3. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้          
มีน้ ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
4. ให้เจ้าหนา้ที่ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 % 
5. ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
6. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
7. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
8. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
5 สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

(วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า) 
1. วัด ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสาธารณสุขส าหรับพุทธศาสนสถาน 
2. มัสยิด ให้ถือปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสาธารณสุขตามประกาศจุฬาราชมนตรี  
3. คริสตจักร ศาลเจ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด 

4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
6 สถานทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา 

 
ทั้ ง นี้  ส ถ า น ที่ ห รื อ ส น า ม กี ฬ า เ พ่ื อ              
การจัดแข่งขันกีฬา กรณีเป็นกีฬาในร่ม
สามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชม                 
ในสนามไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุ
สนาม หากเป็นการจัดแข่งขันประเภท
กีฬากลางแจ้งสามารถจัดการแข่งขันได้
โดยให้มีผู้ชมในสนามเต็มความจุสนาม 
และต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
โรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ              
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
3. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน้ ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ  
ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
4. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ส าหรับผู้ใช้บริการ นักกีฬา                  
ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะเล่นกีฬา  
5. ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า รวมถึงดูแลความสะอาด            
ของผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ส าหรับนักกีฬา  และก าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน  
6. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้พิจารณาเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน   
7. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
8. จัดให้มีการระบายอากาศที่ ดี และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ เป็น                      
ห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผ่นกรองอากาศสม่ าเสมอ 
9. จัดให้มีการแนะน า พนักงานผู้ให้บริการ นักกีฬา รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก ากับการแข่งขัน ให้เป็นไป                 
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
10. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าผู้ร่วมกิจกรรม และตรวจตรา ควบคุม ก ากับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค            
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ ให้งดกิจกรรมนั้นเสียโดยเร็ว 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
7 โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ หอพัก 

หรือสถานที่ อ่ืน ใดที่ เปิด ให้บริ การ
ลักษณะคล้ายโรงแรม  
 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากโรงแรมและเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
3. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้       
มีน้ ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
4. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % พร้อมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย
ไว้บริการให้กับผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรม    
5. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในจุดต่างๆ ทั่วโรงแรม โดยเฉพาะบริเวณ        
ทางเข้า-ออก และจุดที่มีคน หนาแน่น เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม และหน้าลิฟท ์
6. ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ 
เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ า ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน้ า ที่จับประตู อาคารทุกจุด พื้นที่
ทั่วโรงแรม อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง ( เช้า เที่ยง เย็น และเพ่ิมความถ่ีในช่วงที่มี ผู้ใช้บริการจ านวนมาก ) 
7. จัดให้มีการระบายอากาศทีดี่ และระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารสถานที่ ห้องพัก รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผ่นกรองอากาศสม่ าเสมอ 
8. แยกซักท าความสะอาด วัสดุของใช้ เครื่องนอนทุกชิ้น ผ้าเช็ดตัว โดยซักที่อุณหภูมิน้ าไม่ต่ ากว่า  70 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 30 นาที ที่นอนน ามาผึ่งแดดจัด หรืออบด้วยไอน้ าความร้อนสูง 
9. ในกรณีห้องพักที่มีผู้มีภาวะเสี่ยงเข้าพัก ให้ท าความสะอาดทุกจุดในห้องพัก เพ่ือก าจัดเชื้อที่ปนเปื้อน อาทิ เตียง โต๊ะ ตู้ 
อุปกรณ์ภายในห้องพัก พ้ืนอาคาร ก าแพง ห้องน้ า ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น น้ ายาฟอกผ้าขาว / ห้องน้ าห้องส้วม ให้ใช้น้ ายาล้าง
ห้องน้ า ราดท าความสะอาดและปล่อยให้น้ ายาฆ่าเชื้อสัมผัสกับเชื้อโรคอย่างน้อย 20 - 30 นาที ล้างด้วยน้ าสะอาด / จะมี
น้ ายาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ท าลายเชื้อ บางชนิดเมื่อราดน้ ายาฆ่าเชื้อไปไม่จ าเป็นต้องล้าง  ออก ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 % ส่วน
ภายในห้องพักให้พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายในห้องโดยเริ่มจาก เพดาน ฝาห้อง พ้ืน ห้อง บริเวณทางเดิน เครื่องมือเครื่องใช้ ห้องน้ า/
ห้องส้วม ห้องซักล้าง และวัสดุ /อุปกรณ์อ่ืนๆที่ผู้ป่วยสัมผัส และหยุดพักการใช้ห้อง 2-3 ชั่วโมง 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
8 พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ ๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 

(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
3. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน้ ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ   
ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
4. ให้ผู้มาใช้บริการ และผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 
5. จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ล้างมือ หรือมีแอลกอฮอล์เจลให้ผู้มาใช้บริการ ก่อนใช้บริการ 
6. ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั้งห้องสุขา  
7. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
8. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้พิจารณาเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน  
9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องน้ า ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



~ 10 ~ 
 

ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
9. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

สถานประกอบการนวดแผนไทย  
นวดเพื่อเสริมความงาม              
นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ร้านสปา 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะอบตัว อบ
สมุนไพร อบไอน้ า ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล 
3. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1.5 เมตร  
4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5. ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า อบตัวอบสมุนไพร อบไอน้ า 
รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ส าหรับผู้ใช้บริการ และก าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 
6. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
7. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
8. มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุก
คน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
9. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
10. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา  และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
11. จัดให้มีการแนะน า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
12. ให้พิจารณาใช้ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 
 
 
 
 
 



~ 11 ~ 
 

ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
10 ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต  

 
๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา   
3. ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน ้ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 
5. ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
6. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยคิดจ านวนใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อ
ผู้ใช้บริการ 1 คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการ
ในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักท าความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ 
7. จัดให้มีการให้ค าแนะน าพนักงาน และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการ ตรวจตรา ควบคมุ ก ากับการให้บริการและใช้บริการให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนดได้ 
8. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนัก งานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ  
9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการ
ฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
10. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
11. ให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
12. จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคภาย
หลังจากการใช้บริการ 
13. ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน 
14. ให้พิจารณาใช้ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
11  ฟิตเนส ทั้งของรัฐและเอกชน   1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 

(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ และอาจให้สวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
3. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ ์อย่างน้อย ๒ เมตร 
และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกก าลังกาย  
4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5. ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งก่อน และหลังการใช้บริการ              
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน   
6. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
7. มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ  หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ              
และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร  
8. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ
จ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา  ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้ท า               
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้ได้อย่างสม่ าเสมอ 
10. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
11. ให้พิจารณาใช้ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
12. จัดให้มีการแนะน า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการและ                      
การใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
12 สถาบันกวดวิชา 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 

(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยก าหนดให้มีจุดคัดกรอง
อุณหภูมิร่างกายแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ก่อนเข้าสถาบันหรือในที่เหมาะสม  
3. จัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล  และให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 
5. ให้ควบคุมจ านวนนักเรียนและผู้ปกครองมิให้แออัด โดยคิดจ านวนใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร  
ต่อ 1 คน และจ ากัดระยะเวลาในการเรียน ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักท าความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ 
6. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนอย่างน้อย 1.5 เมตร 
7. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
8. จัดให้มีการให้ค าแนะน านักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงให้มีการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและใช้บริการให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนดได้ 
9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ไม่ให้มีกลิ่นอับ มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ รวมทั้งบริเวณ
ห้องสุขา ห้องเรียน ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
10. ท าความสะอาดอาคารเรียนโดยภาพรวมก่อนการเปิดให้บริการ และท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลัง
การสอน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า รวมถึงดูแลความสะอาดของอุปกรณ์การเรียน และก าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 
11. ให้ผู้สอนทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และกระจังหน้า เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การปนเปื้อนเชื้อ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์  
12. ให้พนักงานระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเว้นระยะห่างในการติดต่ออย่างน้อย 1 เมตร 
13. ให้นักเรียนน าของใช้ส่วนตัวมาเอง ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
14. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
15. จัดพื้นที่ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองให้เหมาะสม โดยให้มีระยะห่าง 1 เมตร และมีระบบการซักประวัติความเสี่ยง 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
13 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID 

Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
3. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1.5 เมตร 
4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
5. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
6. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
7. จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
8. มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบ เหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการและ
ผู้ใช้บริการ  
9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา  และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้  ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
10. จัดให้มีการแนะน า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
11. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และระบบจองคิวแบบออนไลน์                                       
เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
12. ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และห้องอาบน้ า และให้ก าจัดขยะมูลฝอย
และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
14 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่

มีการแสดงการละเล่นสาธารณะ 
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ 
3. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ  
4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร อาจพิจารณาจัดที่นั่งหรือยืนให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว และ 2 
ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง 
5. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
6. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และเป็นการรวมกลุ่ม โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่   
7. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
8. จัดให้มีการแนะน า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
9. ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่  
10. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการ              
ฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
11. ท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
12. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 



~ 16 ~ 
 

ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
15 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 

(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ 
3. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ              
และผู้ใช้บริการ  
4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร อาจพิจารณาจัดที่นั่งหรือยืนให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว และ 2 
ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง 
5. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
6. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และเป็นการรวมกลุ่ม โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่   
7. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่                    
ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
8. จัดให้มีการแนะน า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
9. ควบคมุมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่  
10. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่า
เชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
11. ท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
12. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือ
ให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
16 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกาย 
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร                  
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
2. มีการคัดกรองผู้เข้ารับบริการ โดยสอบถามข้อมูล หรือสังเกตอาการ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หรือ มีประวัติการเดินทาง
จากต่างประเทศ งดการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้น 
3. เน้นย้ าสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่ช่าง ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว จาน ช้อน ส้อม ฯลฯ 
4. ควรมีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้าน ด้วยสารท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
5. ผ้าคลุมตัว ผ้ารองเบาะ ผ้าเช็ดท าความสะอาด ควรใช้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล และควรท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้
ใหม่ โดยใช้น้ าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกในครัวเรือนได้ 
6. ควรใช้เข็มสัก เข็มเจาะ ชนิดให้ครั้งเดียวทิ้ง และอุปกรณ์ประกอบการสักผิวหนังอ่ืนๆ ต้องมีการท าความสะอาดด้วย
แอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า 
7. ท าความสะอาดอุปกรณ์  สิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไปที่มีผู้สัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ประตูทางเข้า เก้าอ้ี เบาะรองนั่ง โต๊ะท างาน ลูกบิด
ประตู โดยใช้น้ าผสมผงซักฟอกท่ัวไปเช็ดท าความสะอาด  ตามด้วยแอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
8. มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือปลอดเชื้อ (Sterile) ขณะให้บริการลูกค้า 
9. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ส าหรับลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ 
10. หากพบว่าผู้ปฏิบัติงาน มีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
11. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
17 สถานที่จัดกิจกรรมประกวด หรือแข่ง

นก หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนในลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด 
๒. พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือใช้ ATK หรือ Antigen Test 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน   
3. จัดให้มีทางเข้า - ออก ที่สามารถควบคุมและตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานได้ และก าหนดให้มีการลงทะเบียน โดยลงชื่อ - 
สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เวลาเข้า - ออก หรือมีการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการเข้าร่วมงาน และถ้าพบ
ผู้ร่วมงานมีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา ร่วมกับอาการ ไอ มีน้ ามูก จาม เจ็บคอเหนื่อยหอบ หรือ พบผู้สัมผัส
ของผู้ติดเชื้อเขา้ข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน  
4. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือพร้อมสบู่ บริเวณจุดทางเข้า - ออก ของงาน และบริเวณในงาน
อย่างเพียงพอ 
5. ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจ าเป็น และส ารองหน้ากากอนามัยไว้บริการ 
6. ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีความเก่ียวพันกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
7. มีมาตรการลดความแออัดระหว่างที่จัดกิจกรรม เช่น 
    - คิดจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ร่วมงาน 1 คน 
    - กระจายจุดบริการต่างๆ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดเข้า-ออก จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร  
    - ควบคุมผู้ร่วมงานโดยให้นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอ่ืน 
8. ท าความสะอาดอุปกรณ์ และพ้ืนที่ในบริเวณจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยหรือใช้ร่วมกันเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง
พ้ืนที่โดยรอบจัดงาน เช่น ห้องสุขา ลูกบิดประตู ราวบันได ให้สะอาดอยู่เสมอ 
9. ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมและพ้ืนที่ที่ให้มีการเต้น หรือการแสดงอื่นใดท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิด 
10. ไม่ให้มีการจ าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่ให้มีการน าสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เข้ามา 
 
 
 
  

 


