
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 1  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

1. กิจการด้านเศรษฐกิจและ 
การด าเนินชีวิต 

ก. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มใน    
    ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร        
    โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม  
    ทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ 

 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ หลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม หน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา 
 ฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่าง

ระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
6) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน  
    สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อน
เข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดังภายใน
ร้านอาหาร 

3) กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบ การบริการโดยงด
การตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะ
หรือใช้ อุปกรณ์ร่วมกัน 

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
    ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
5) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง    
    ห้องสุขา 
6) เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามที่ทาง

ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทน 

7) จัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ี
กรุงเทพมหานครก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ข้อ 1ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 2  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ 
มอลล์ ให้เปิดด าเนินการเพ่ิมเติมได้ใน 
ส่วนที่เป็นการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภคและการให้บริการ 
รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้าน 
เสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือท าเล็บ 
ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรง 
ภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ 
เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่น 
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือ 
การละเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน   
คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ า สวน 
สัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ 
สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส สถาน 
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถาน 
ประกอบการนวดแผนไทย สถาบัน 
กวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม     

  
ทั้งนี้พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด าเนินการได้ 
ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกัน 
หนาแน่น และให้เปิดด าเนินการได้ 
จนถึงเวลา 20.00นาฬิกา 

1)  ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ 
หลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  2) ให้

ผู้ประกอบการ  พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม 
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างใน การเลือก
สินค้าและช าระสินค้า อย่างน้อย 1 เมตร 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลด
เวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือ หลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และเพ่ิม มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตามท่ีทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 6)  กรณใีห้กิจการสถาบันกวดวิชายังคงปิด หมายรวมและ
ครอบคลุมถึงโรงเรียนสอนดนตรี ภาษา เต้น สถาบันลีลาศหรือ
สอนลีลาศ วาดภาพ ศิลปะ ขับรถยนต์ โรงเรียนสอนศิลปะการ
ต่อสู้ โรงเรียน สอนอาหาร หรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการ 
สอน การสอบ หรือการฝึกอบรม  

7) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือ สตรี เฉพาะ
สระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 

1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า 
และออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอใน การเว้นระยะห่าง
ระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ 
หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้ รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ทีเ่ข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่
ก าหนด 

2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรม ที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการ
รวมกลุ่มคน 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง ภายในห้องสุขา 
4) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 

เมตร ทั้งบริเวณจุดรับส่ง ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายใน
อาคาร 

5) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

6) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มี
การตรวจตรา ควบคุม ก ากับ การให้บริการและการใช้บริการให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 3  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

  
      
 

7) สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า 
คอมมูนิตี้มอลล์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ตให้สามารถเปิด
บริการให้มีการนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ให้มีการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครก าหนดเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ข้อ 1ก. แนบท้ายประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563  

8) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือท าเล็บในศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ให้สามารถเปิดบริการได้แต่ให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
โรคตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ข้อ 1ง. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 4  
 

 

                กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือ ตลาดค้าส่ง
ขนาดใหญ่ 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ 
หลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะ ติดเชื้อให้ได้
ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ

โรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่าง แผงค้า และ

เว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและ 
     ช าระสินค้า อย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่ม กัน หรือลด

เวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดย ถือหลัก หลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และ เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

6)  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มใน ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาด
ใหญ่ ในขั้นต้นให้เปิดเฉพาะการน ากลับไปบริโภคท่ีอ่ืน ทั้งนี้ การ
เปิดให้บริการใน สถานที่นั้นสามารถท าได้ โดยให้เป็นไปตามผล
การ พิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องได้รับการจัด
ระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ
ค าแนะน าของทางราชการ 

1) ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ให้มีการควบคุม 
ทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก สถานที่ โดยจัดให้มี
พ้ืนที่เพียงพอในการเว้น ระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
และมีการ คัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ เป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อน
เข้าอาคาร  ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรม 
ที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

4) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้
มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้
เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

5) สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใน ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือ 
ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ให้สามารถเปิดบริการให้มีการนั่ง
รับประทานอาหารในร้านได้แต่ให้มีการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ข้อ 1ก. แนบท้ายประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) 
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 5  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัย 
หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการ 
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระ
พ่ึงพิง ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่มีการ
รับตัวไว้ พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะ พื้นที่เยี่ยมญาติ 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะติด เชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม หน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า   

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่าง
ระหว่างเตียงส าหรับห้องรวมอย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่
ส าหรับผู้ใช้บริการที่เสี่ยงต่อ การติดเชื้อหรือแพร่โรค และ
ผู้ใช้บริการรายใหม่เพ่ือ เฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่าง
น้อย 14 วัน 

5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ
สถานพยาบาล หรือสถานประกอบการ เพ่ือสุขภาพ  

6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ และญาติท่ีมาเยี่ยม      มิให้แออัด 
และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก สถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทาง
ราชการก าหนด หรือใช้ มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงาน ทดแทนได้ 

 
 
 
 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ ผู้ใช้บริการและญาติ 
ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ 
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางท่ีก าหนด  

2) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน สถานพยาบาล 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร  

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
5) งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตัก อาหารส่วนกลาง

ด้วยตนเอง และการตักอาหารใน ภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
6) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ พนักงาน 

ผู้ใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยมได้ทุกคน  หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อาการเข้าได้กับเกณฑ์ สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการให้
รีบ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที  

7) จัดให้มีการแนะน าพนักงาน ผู้ใช้บริการ ญาติที่มา เยี่ยม รวมถึงให้
มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการ ให้บริการและการใช้บริการ ให้
เป็นไปตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 6  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

จ. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะท างานหน้า 
ฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจ านวน    
ไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้า
ร่วม รายการ 

1) ท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน และหลัง
ท างาน และก าจัดขยะมูลฝอย  

2) ให้ผู้ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า 
นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ก่อนเข้าและ
ออกจากหน้าฉาก  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมงาน มิให้แออัดและเป็นการ รวมกลุ่ม ทั้งนี้

โดยส่วนงานหน้าฉากมีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน และให้ออก
นอกบริเวณถ่ายท าทันที เมื่อเสร็จภารกิจ  

6) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายท า และเพ่ิม มาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามท่ีทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ร่วมงาน และนักแสดง ตามขีดความสามารถ  

2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายท าภายใน อาคาร และเลี่ยง
การถ่ายท าในบริเวณท่ีอับอากาศ  

3) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารใน
ภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน   

4) เลือกใช้พื้นที่ถ่ายท าที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ เพื่อให้แบ่งพ้ืนที่ตาม
ส่วนงานให้ชัดเจน ใน อัตราส่วน 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร และแต่
ละ ส่วนงานห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 

5) ให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วม รายการ ผู้อยู่
เบื้องหลังการผลิตต่างๆ และงด รูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิด
กัน ทั้งนี้ให้งดผู้ ร่วมชมการถ่ายท า  

6) ให้มีการให้ค าแนะน าผู้ร่วมงาน นักแสดง และ Outsource ทุกคน
ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับ การท างาน 
ลดการ รวมกลุ่มใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง ตาม มาตรการฯ 
เคร่งครัด 

7) กรณีที่มีการถ่ายท านอกสถานที่ ให้ผู้จัดกองถ่ายแจ้งส านักงานเขต
ให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือการก ากับดูแล  



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

หน้า 7  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 
ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ ากัด 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการ 
ประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการ 
ประชุม การอบรม การสัมมนาซึ่ง
ผู้เข้าร่วม ประชุมมาจากหน่วยงาน
เดียวกันเพ่ือ ความสะดวกในการ
ตรวจสอบทราบ แหล่งที่มา 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ หลังการให้บริการ 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุมสวม หน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการ ประชุม และการ
ให้บริการ  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่าง
ระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร และกรณีท่ีนั่งเต็ม งดเสริม
เก้าอ้ีหรือยืนร่วม ประชุม   

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุม มิให้ แออัด ทั้ง
พ้ืนที่รอเข้างาน จุดคัดกรอง ลงทะเบียนประทับตราจอดรถ 
ประชาสัมพันธ์ บริการอาหาร และเครื่องดื่ม    

6) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามท่ีทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานในบาง พื้นที่ได้  

7) ทั้งนี้การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ ตั้งแต่ 
50 ขึ้นไป ให้เป็นไปตามผลการ พิจารณาของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งต้อง ได้รับการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตาม 
มาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของทางราชการ ทั้งนี้ มี
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน  

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ก่อนเข้าอาคาร และห้องประชุม และติดสัญลักษณ์แสดงการคัด 
กรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมประชุมมี อาการป่วย 
ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ ก าหนด  

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วม ประชุมได้ทุกคน หาก
พบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ เข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภาย
หลังจากการ ประชุม  

3) งดให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหาร หรือรับเครื่องดื่ม เอง ให้พนักงาน
บริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มสวม Face Shield ขณะ
ให้บริการ และควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริมในข้อ 1. ก 

4) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารและห้อง ประชุม 
รวมถึงห้องสุขา   

5) อาจจัดให้มีการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่ง สาธารณะ  

6) พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือ ยืนห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร     
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

 8) งดให้มีการจัดงานเลี้ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งนี้ 
รวมถึงการงดการพูดคุยเสียงดังในที่ ประชุม 

 

7) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมประชุม ตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการจัด ประชุม ลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

8) อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้างานแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีรองรับส าหรับการประชุม ออนไลน์ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

2. กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การ 
ดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ  
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถาน 

เสริมความงาม และร้านท าเล็บ ทั้งที่อยู่
ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการ
ได้เฉพาะการเสริม ความงามเรือนร่าง
และผิวพรรณ ไม่ รวมถึงการเสริมความ
งามบริเวณ ใบหน้า 

 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ หลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะ ติดเชื้อให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม หน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และให้มี ลงทะเบียน

ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม มาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ ทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วย การบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได้ 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อน
เข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑส์อบสวนโรค ตามแนวทางท่ีก าหนด  

2) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน สถานพยาบาล 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ ยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร  

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี   
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม ผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบ

ผู้ป่วย หรือผู้ที่มี อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจาก 
การใช้บริการ  

6) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มี
การตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้
เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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หน้า 10  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ข. สถานออกก าลังกายฟิตเนสที่มิได้ ตั้งอยู่
ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ
คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการ ได้
เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือ ฟรี
เวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่
วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่น แบบ
รวมกลุ่ม  

1) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ ส าหรับ
พ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์  และห้องอาบน้ า 
ท าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการ ใช้บริการทุกครั้ง และให้
ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก อนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้ บริการ  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/
อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร และลดการ ใกล้ชิดกันระหว่างออก
ก าลังกาย  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัด ระยะเวลา
การใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน   

6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับ
การให้บริการและการใช้บริการ ให้ เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด   

7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามท่ีทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้ 

 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อน
เข้าอาคาร ทั้งนี้ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางท่ีก าหนด  

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิต เนสได้ทุกคน 
หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

3) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้
บริการ     

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้ง บริเวณห้องสุขา 
และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งดบริการ ในส่วนการอบตัว อบไอน้ า   

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร โดยมีพ้ืนที่ส าหรับ ฟรีเวทด้วยดัมบ์เบล และบาร์เบล อย่าง
น้อย 5 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน   

6) การจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการ เสริมในข้อ 1. ก 

7) แนะน าให้ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น เสื่อโยคะ หรือหากเปน็อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน ให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ ด้วย
ผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากใช้งาน
เสร็จ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ค. สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในร่ม 
เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล 
มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและ 
ต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็น ทีม 
ให้มีผู้เล่นได้ ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ 
แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สค
วอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา 

1) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ ส าหรับ
พ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์กีฬา และ ห้องอาบน้ า ท า
ความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้ บริการทุกครั้ง และให้
ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก อนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้ บริการ  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/
อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัด ระยะเวลา
การใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน   

6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด   

7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามท่ีทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้ 

 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อน
เข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ 
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางท่ีก าหนด  

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิต เนสได้ทุกคน 
หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้ กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการ ได้  

3) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้
บริการ     

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้ง บริเวณห้องสุขา 
และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งดบริการ ในส่วนการอบตัว อบไอน้ า   

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร    

6) การจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในข้อ 1. ก แนบท้าย
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 

7) แนะน าให้ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว หรือหากเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้
ร่วมกัน ให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายา
ท าความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ 
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หน้า 12  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ง. สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและ 
ในร่ม  

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ห้องอาบน้ า ห้อง สุขา ทั้ง
ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด ขยะมูลฝอยทุกวัน   

2) ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และ
ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลัง
ใช้บริการว่ายน้ า   

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ า อย่างน้อย 2 
เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้
งดบริการในส่วนการอบตัว อบไอน้ า  

5) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ า ปฏิบัติงาน
ขณะที่มีการใช้บริการ เพ่ือให้ค าแนะน า การใช้บริการ ลดการ
พูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ า ให้บ้วนน้ าและทิ้งสารคัดหลั่งอย่าง
ถูกวิธี   
6) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการโดยจ ากัดจ านวน ผู้ใช้บริการตาม
ขนาดพ้ืนที่ของสระว่ายน้ า โดยคิด เกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อ 
ผู้ใช้บริการ 1 คน  รวมทั้งให้ว่ายน้ าโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม และ
จ ากัด ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน   

7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามท่ีทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้ 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสระว่ายน้ า ทั้งนี้ให้
รายงานหน่วยงาน รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตาม แนวทางท่ีก าหนด  

2) จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสระ ว่ายน้ า รวมทั้ง
ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน สระว่ายน้ า ให้มีความเป็นกรด-
ด่าง ระดับคลอรีน ตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ าใน ทุกระบบ และ
แสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจ าทุกวัน  

3) จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก ากับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด หรืออาจ ติดตั้งอุปกรณ์ก้ันเลนว่ายน้ าให้มีความ
กว้างของเลน การว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายน้ า 
ตามเลนที่ก าหนดเลนละไม่เกิน 1 คน   

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้อง
สุขา ห้องอาบน้ า 

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร  

6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริมในข้อ    1. ก 

7) ควรงดการเรียนการสอนว่ายน้ า 
8) ก าหนดเวลาการเปิดใช้บริการเฉพาะช่วงเวลา   06.00-18.00 น. 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่ง 
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะ ห้องสุขา 
พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ ทั้งก่อน และหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ ผู้ใช้บริการทุกคนสวม หน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึง
ระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งอย่าง น้อย 1 เมตร  

5) ให้มีลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมทั้ง ก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ และให้ควบคุมจ านวน ผู้ใช้บริการ มิให้
แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือ ใช้บริการ ทั้งนี้ให้รวมกลุ่ม
ในการใช้บริการหรือเข้า ชมได้ไม่เกิน 10 คนภายใต้การน าชม
ของเจ้าหน้าที่ ประจ าสถานที่ และเปิดให้บริการได้เมื่อมีความ 
พร้อมตามมาตรการหลัก  

6) เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้
บริการแบบออนไลน์ และจองคิวเข้าใช้บริการล่วงหน้า  

 
 
 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และติดสัญลักษณ์แสดง
การคัดกรอง ผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่ง ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
และ มาตรการเสริมในข้อ 1. ก    

3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึง ห้องสุขา  
4) ให้มรีะบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง 

หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร   
5) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการ

ให้บริการ ลดการรวมกลุ่ม ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด  

6) พิจารณาก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัด ในระบบจอง
คิว เพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด   

7) อาจให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ ออนไลน์
ทดแทน เพ่ือลดความแออัดของการใช้ บริการในสถานที่ 

8) ไม่ควรจัดให้มีพ้ืนที่ชมวิดีทัศน์ที่มีการรวมกลุ่มคน 
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หน้า 14  
 

หมายเหตุ :    
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑    
มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก าหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเพ่ือท าให้
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  อย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กิจการหรือกิจรรม ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2 / ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตาม ความในมาตรา 
๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 


