
มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีเปน็การชั่วคราว (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 

 

๑ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
 
เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มรองรับ 
การเปิดภาคเรียนในปกีารศึกษา 2563 
จึงผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพือ่จัดการเรียนการ
สอน หรอืการฝึกอบรมของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว
ตามข้อกำหนด (ฉบบัที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 โดยใหโ้รงเรียนในระบบประเภท
นานาชาติ สถาบันการศึกษาหรอืมหาวิทยาลัยทีม่ี
การเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอก
ระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
โรงเรียนทีม่ีจำนวนนักเรียนรวมทัง้โรงเรียนไม่เกิน
หนึ่งรอ้ยยี่สบิคน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อ
จัดการเรียนการสอนหรือการฝกึอบรมได้ โดยผูม้ี
หน้าที่รบัผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
สถานที่ รวมทัง้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความ
พร้อมสอดคลอ้งกบัการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคที่ทางราชการกำหนด รวมทัง้จัดระเบียบและ
ระบบต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทาง

 
 
 
1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ ทั้งก่อนและหลงั

การเรียนการสอน การฝกึอบรม สมัมนา รวมถึงห้องสุขา 
และให้กำจัดขยะมลูฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และผูร้่วมกจิกรรม สวมหน้ากาก อนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือกอ่นเข้าห้องเรียน 
และก่อนรับประทานอาหาร 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ
เรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร  

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีหอ้งปรับ
อากาศให้คิดจำนวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมตามขนาดพื้นที่หอ้ง 
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) 
หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าทีจ่ำเป็น โดยถือหลกั
หลีกเลี่ยงการ  ติดต่อสัมผสัระหว่างกัน ทั้งนี้ใหพ้ิจารณา
ปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียนปรับการเรียน เป็นระบบ
ออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรบัหลักสูตรใหง้ดเรียนบาง
รายวิชา 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ

เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้า
อาคาร หรือรับ-ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการ
ป่วย และรายงานหน่วยงานรบัผิดชอบ กรณีพบผูท้ี่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ตามแนวทางทีก่ำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายใน
ห้องสุขา ทั้งนี้ใหท้ำความสะอาดเครื่อง ปรบัอากาศ และ
จัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ำเสมอ 

3) จัดให้มรีะบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืนห่างกัน อย่าง
น้อย 1 เมตร ทั้งบรเิวณจุดรบัประทานอาหาร หอ้งน้ำ  

4) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงใหม้ี
การตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน การฝกึอบรม 
สัมมนา และงานธุรการทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลกัอย่างเคร่งครัด  

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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ราชการอย่างเครง่ครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อ
การติดโรค การแพร่กระจายเช้ือ และความ
ปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่วนการเปิดเรียนและรปูแบบการเรียนการสอนของ
โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด โดย
ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนด้วยโดยอนโุลม 
 

6) ให้ส่วนราชการที่รบัผิดชอบพจิารณาให้โรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษาดำเนินกจิการหรอืจัดกจิกรรมได้ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา หรือ
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคที่ทางราชการกำหนดกอ่นเปิดกิจการ หรือจัดการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้ 
แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้
 

เพื่อใหม้ีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรปูแบบใหม่ในระยะ
ยาว 
 

ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำ
กิจกรรมบางอยา่งได ้
(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 
ก. การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา    
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง 
งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสริ์ต หรอื
การจัดกจิกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนในโรงแรม          
โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดง
สินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ          
ให้สามารถดำเนินการได้ 

 

 
 
 

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ ทั้งก่อนและหลงั
การใหบ้ริการ รวมถึงห้องสุขา และใหก้ำจัดขยะมลูฝอยทกุ
วัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบรกิาร ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรคที่เพียงพอ 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม  

หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสญัลกัษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการ
ป่วย และให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
ได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรบัผิดชอบ กรณีพบผูท้ี่
เข้าเกณฑส์อบสวนโรค ตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด 
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4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกัน อย่างน้อย ๑ 
เมตร  

5) ให้ควบคุมจำนวนผูร้่วมกจิกรรมมิให้แออัด โดยพจิารณา
จัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม สำหรบัการจัดประชุม การ
อบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า 
โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อ
คน รวมทั้งพิจารณาเพิม่พื้นทีท่างเดิน (walk way) ให้มี
สัดส่วนมากข้ึนสำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง 
นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสริ์ต ให้งดเว้นกิจกรรมสง่เสรมิการ
ขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสใหผู้้คนมาชุมนุม
กันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไรร้ะเบียบได้  

6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรอืผูป้ระกอบกิจการ 
หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน 
และลงทะเบียนกอ่นเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบรเิวณ
พื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยรีองรบัสำหรบั
การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพิม่
มาตรการใช้แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด 
  

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ภายในอาคาร 
รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ 
และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ำเสมอ 

3) อาจพิจารณาจัดที่นัง่ใหม้ีระยะห่างในลักษณะ 2 ที่นั่ง เว้น 
1 ที่นั่ง เฉพาะสถานทีท่ี่มีการระบายอากาศที่ด ี

4) พื้นที่การอเข้างานและพื้นทีร่อคิว จัดให้มทีี่นั่ง หรือยืนห่าง
กัน อย่างน้อย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และใหม้ี
การจัดระเบียบก่อนเข้าและออกจากงาน เพื่อปอ้งกันผู้คน
มาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

5) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการประชุม การ
อบรม การสัมมนา การจัดนทิรรศการ การจัดแสดงสินค้า 
งานพิธี การจัดเลีย้ง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดให้มกีารรับและสง่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ 

6) ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บรกิารและการจัดกจิกรรม อย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุม่
ใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่าง
เคร่งครัด 

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออกสถานที่โดย
ไม่แออัด และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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8) จัดการแสดง ดนตรี คอนเสริ์ต เฉพาะการจัดที่นั่งสำหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกัน
หนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ 
 

ข. การบรโิภคสุราหรือเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ใน
ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือ
เครื่องดืม่ทั่วไป หรือในสถานทีท่ี่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายและไดผ้่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อน
แล้วให้สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ในส่วนของสถานบริการ สถาน
ประกอบการทีม่ีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ 
บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนญุาตใหเ้ปิดดำเนินการ  
 

1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม แนบท้ายคำสัง่ ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ข้อ ๑ ก. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และหมายเหตุแนบท้ายคำสัง่ ศบค. ที่ 4/๒๕๖๓ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๓  

2) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ข้อ ๑ ก.     
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานทีเ่ป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563               
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ข้อ 1 ฉ. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานทีเ่ป็นการ
ช่ัวคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  

3) การจำหน่ายและบรโิภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ภายในสถานที ่เฉพาะบุคคลทีม่ีอายุยี่สบิปบีรบิูรณ์ข้ึนไป โดยจำหน่ายได้เฉพาะ
ช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ ให้งดจำหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายกำหนด รวมทัง้ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

4) ให้งดกจิกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมช่ัน ลดราคา ขายพ่วง พนักงานเชียร์เบียร์ โฆษณา 
5) ให้งดการจำหน่ายและบริโภคสรุาหรือเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ในสถานทีห่รอืบริเวณที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ 
6) สถานประกอบการที่มลีักษณะคล้ายสถานบรกิาร เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ผับ แอนด์ เรสเตอรอง (Pub & Restaurant) ที่เน้น

การใหบ้ริการเพื่อบริโภคสรุาหรือเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอลเ์ป็นหลัก 
7) สถานที่ซึ่งเคยเปิดเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการทีค่ล้ายสถานบริการ ซึง่มีความประสงค์จะเปิดเป็นร้านอาหาร    

หรือเครื่องดื่ม โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้แจ้งสำนักงานเขตเพือ่ตรวจติดตาม     
ตามมาตรการควบคุมโรค 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพเิศษ สถานดูแล
ผู้สงูอายุ สถานทีบ่ริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย 
หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แกเ่ด็ก
หรือผู้สงูอายุ สามารถเปิดดำเนินการใหบ้ริการแบบ
รายวันได้ ทั้งนี้ การเดินทางไปกลับสถานที่ดังกล่าว
ถือเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอันพึง
ปฏิบัติของกลุ่มบุคคลทีม่ีความเสี่ยงต่อการติดโรค 

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มกีารสัมผัสบ่อย ๆ  เครื่องเล่น อุปกรณ์ 
ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้
กำจัดขยะมลูฝอยทุกวัน 

2) ให้ผูป้ระกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สงูอายุ ผูป้กครอง ญาติ 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค และใหผู้้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไป
ล้างมือให้บอ่ยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียง อย่างน้อย  
๑ เมตร 

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกนั หรือลด
เวลาในการทำกิจกรรมเท่าทีจ่ำเป็น โดยถือหลกัหลีกเลี่ยง
การติดต่อสมัผสัระหว่างกัน  

6) ให้แยกกลุม่เด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑจ์ำนวนเด็กตามขนาด
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคนและให้แบ่งกลุม่ทำ
กิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจำนวนผู้ดูแลเด็กหรอืครูพีเ่ลี้ยง   
๑ คน 

7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกจิการลงทะเบียน และ
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันโรคตามทีท่าง
ราชการกำหนด รวมทั้งกำกับให้ผู้ดูแลเดก็หรือครูพีเ่ลี้ยง 
รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง
ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผูสู้งอายุ 
ผู้ปกครอง ญาต ิก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ใหร้ายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ทีเ่ข้าเกณฑส์อบสวนโรคตาม
แนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตาม
อาการป่วยของเด็กและผูสู้งอายุที่บ้านได้อย่างทั่วถึง โดย
ผู้สงูอายุต้องได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายใน
ห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศ และ
จัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ำเสมอ 

3) จัดให้มรีะบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืน ห่างกัน อย่าง
น้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่ง เด็กเล็กกับผู้ปกครอง 
หรือผู้สงูอายุกบัญาติกอ่นเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถาน
ดูแลผูสู้งอายุ 

4) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรอืครูพีเ่ลี้ยง 1 คนต่อเดก็เล็ก 
เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก และมาตรการป้องกัน
โรค  

5) อาจงดการรบัและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุม่ เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการแพรเ่ช้ือบนรถรับส่งเด็ก  

6) จัดให้มีการแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล 
เพื่อเตรียมความพร้อมของผูป้กครองหรือญาติ ก่อนสง่เด็ก
เล็กเข้าสถานพฒันาเด็กปฐมวัย หรือผูสู้งอายุเข้าสถานดูแล
ผู้สงูอายุ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

8) ผู้ดูแลต้องผ่านการฝกึอบรมในหลกัสูตรด้านการพฒันาเดก็
ปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัยและ
ผู้สงูอายุร่วมด้วย 

9) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานด้วย 

ให้บรกิารและใช้บรกิาร ใหเ้ป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกั
อย่างเครง่ครัด  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบการบันทึกประวัติอาการป่วย
หรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล เพื่อใหบ้รกิารรูปแบบใหม่ใน
ระยะยาว 
 

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร ์
และวัฒนธรรม 

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ ทั้งก่อนและหลงั
การใหบ้ริการ รวมถึงห้องสุขา และใหก้ำจัดขยะมลูฝอยทกุ
วัน 

2) ให้ผูป้ระกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหนา้กาก อนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุม่กัน 

หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าทีจ่ำเป็น โดยถือหลกั
หลีกเลี่ยงการติดต่อสมัผสัระหว่างกัน  

6) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ และให้
ควบคุมจำนวนผู้ใช้บรกิาร มิให้แออัด 
โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บรกิาร  

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ 
ตามขีดความสามารถ ก่อนเข้าอาคาร และรบัและสง่
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี ้ใหร้ายงานหน่วยงานรบัผิดชอบ กรณีพบ  
ผู้ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด  

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายใน
ห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรบัอากาศอย่าง
สม่ำเสมอ  

3) ควบคุมมิให้มีกจิกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงด
กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน และ
อาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นกลุ่มได้ไม่เกินกลุม่ละ 5 คน 

4) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หาก
พบผูป้่วยหรือผูท้ี่มีอาการเข้าได้กบัเกณฑส์อบสวนโรคภาย
หลงัจากการใช้บริการ  

5) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนกังาน ผู้ใช้บริการ 
รวมถึงใหม้ีการตรวจตรา ควบคุม กำกบัการให้บริการและ
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๗ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกจิการลงทะเบียนและ
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันโรคตามทีท่าง
ราชการกำหนด 

8) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ และเพิม่มาตรการใช้ 
แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้
 

ใช้บริการ ใหเ้ป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกัอย่าง
เคร่งครัด  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อ
ให้บรกิารรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และ     
วีดีทัศน์ ให้ดำเนินการได้ โดยมีจำนวนผู้แสดง ผูร้่วม
รายการและคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละ
หนึ่งรอ้ยห้าสิบคนและมผีู้ชมไม่เกนิห้าสิบคน 
 

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ อุปกรณ์ทั้งก่อน
และหลังทำงาน รวมถึงห้องสุขา และกำจัดขยะมลูฝอยทุก
วัน 

2) ให้ผูร้่วมงานทกุคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา นักแสดงใหส้วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค4 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผูร้่วมงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกจิกรรม มิให้แออัด

และเป็นการรวมกลุ่ม รวมทั้งลดเวลาในการทำกจิกรรมเท่าที่
จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
ทั้งนี้ ให้ออกนอกบริเวณถ่ายทำทันทีเมือ่เสรจ็ภารกจิ 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ร่วมงาน และนักแสดง ตามขีด
ความสามารถ ก่อนเข้ากองถ่ายทำ ทั้งนี้ให้รายงาน
หน่วยงานรบัผิดชอบ กรณีพบผู้ทีเ่ข้าเกณฑส์อบสวนโรคตาม
แนวทางที่กำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และ
เลีย่งการถ่ายทำในบริเวณที่อบัอากาศ 

3) ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ดำเนินรายการ 
ผู้ร่วมรายการ ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ 
ทั้งนี้ ให้งดรูปแบบกจิกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน สำหรบั
นักแสดง ใหส้ามารถดำเนินกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันได้ตาม
ลักษณะของการถ่ายทำทีเ่หมาะสม 

4) เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดี
ทัศน์ที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อให้แบง่พื้นที่ตามส่วนงาน
ให้ชัดเจน แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร  
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๘ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกจิการลงทะเบียนและ
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันโรคตามทีท่างราชการ
กำหนด 

7) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายทำ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมลูและรายงานทดแทน
ได ้
 

5) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตกั
อาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  

6) ให้มีการให้คำแนะนำผูร้่วมงาน นักแสดง และ Outsource 
ทุกคนก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม กำกบั 
การทำงาน ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง 
ตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

7) ให้พิจารณาพฒันานวัตกรรมการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์รปูแบบใหม่ ในระยะยาว เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคทีม่ีประสทิธิภาพ 
 

(2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย  
การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ 
ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ แบบรวม
หรือการนวดบริเวณใบหน้า 
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถาน
ประกอบการนวดแผนไทย  
ให้ดำเนินการได ้ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิด
ดำเนินการ 
 

 
 
1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ยๆ ทั้งก่อนและหลัง

การใหบ้ริการ รวมทัง้หอ้งสุขา ห้องอาบน้ำ บ่อออนเซ็น หอ้ง
หรือตู้อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ รวมถึงดูแลความสะอาด
ของผ้า เครือ่งแต่งกายอุปกรณ์สำหรบัผู้ใช้บริการ และกำจัด
ขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบรกิาร ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะแช่ออนเซ็น 
อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ โดยอาจจัดให้ใช้บริการแบบ
รวมได้  

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ

เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทัง้นี้ใหร้ายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผูท้ี่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่
กำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบรเิวณ
ห้องสุขา และหอ้งอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศให้ได้อย่างสม่ำเสมอ 

3) ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อออนเซ็น ให้มรีะดับ
คลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรอืยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว 
อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม อย่างน้อย ๒ เมตร 

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยพจิารณาจัดเปน็
รอบเข้าใช้บริการ หรอืจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไมเ่กิน 
2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ให้พิจารณาใหบ้ริการอบตัว อบไอน้ำ อบ
สมุนไพรแบบแยกห้องหรือตู ้

6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนด 

7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมลูและรายงานทดแทน
ได ้

 

มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรคของบ่อออนเซ็นในทุกระบบ และ
แสดงใหผู้้ใช้บรกิารทราบเป็นประจำทกุวัน 

4) จัดให้มรีะบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มทีี่นั่งหรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 

5) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หาก
พบผูป้่วย หรือผู้ทีม่ีอาการเข้าได้กับเกณฑส์อบสวนโรคภาย
หลงัจากการใช้บริการ 

6) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนกังาน ผู้ใช้บริการ 
รวมถึงใหม้ีการตรวจตรา ควบคุม กำกบัการให้บริการและ
ใช้บริการ ใหเ้ป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกัอย่าง
เคร่งครัด  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อ
ให้บรกิารรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 

ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ 
ลานกิจกรรม พื้นที่กจิกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬา
กลางแจ้ง ให้ดำเนินการได ้

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ อุปกรณ์กีฬา 
และห้องสุขา ทัง้ก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบรกิาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรบัผู้ใช้บรกิารต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑส์อบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบรเิวณ
ห้องสุขา และหอ้งอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
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๑๐ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างนอ้ย ๒ เมตร ระหว่างการออก
กำลังกาย 

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการออกกำลังกายมิให้แออัด โดย
จำกัดการรวมกลุ่มไมเ่กิน 5๐ คน   

6) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บรกิารตรวจตรา ควบคุม กำกับ
การใหบ้ริการและใช้บริการใหเ้ป็นไปตามมาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรอืผูป้ระกอบกิจการ 
หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมลูและรายงานทดแทน
ได ้
 

3) จัดให้มรีะบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มทีี่นั่งหรือยืนห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร   

4) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ ลานกจิกรรมไดทุ้กคน หากพบผูป้่วย หรอื   
ผู้ที่มอีาการเข้าได้กบัเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลงัจากการใช้
บริการได้ 

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อ
ให้บรกิารรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 

ค. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้
เครื่องเล่นในลักษณะทีเ่ป็นการติดตั้งช่ัวคราวหรือ
เครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสมัผสัมาก ซึง่อาจมีความเสี่ยง
ต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม 

 

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ยๆ เครือ่งเล่น 
อุปกรณ์ หอ้งสุขา และห้องอาบน้ำ ทัง้ก่อนและหลังการใช้
บริการ และใหก้ำจัดขยะมลูฝอยทกุวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบรกิาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรบัผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า ทัง้ก่อนและหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสญัลกัษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน ทั้งนี้ใหร้ายงานหน่วยงานรบัผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบรเิวณ
ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และหอ้งอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำ
ความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศได้ได้อย่างสม่ำเสมอ 



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีเปน็การชั่วคราว (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 

 

๑๑ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างนอ้ย ๑ เมตร และลดการ
ใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น และระยะห่างระหว่างการ
ว่ายน้ำหรือใช้บรกิารในส่วนของสวนน้ำอย่างนอ้ย ๒ เมตร 

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้า
ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ
จำกัดระยะเวลาการใช้บริการไมเ่กิน 2 ช่ัวโมง  

6) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการในสวนน้ำ โดยคิดเกณฑ์จำนวน
ผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน  

7) จัดให้มีพนกังานดูแลความปลอดภัย และให้คำแนะนำ และ
ช้ีแจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทัง้ให้ตรวจตรา 
ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเครง่ครัด โดยลดการพูดคุยขณะ
อยู่ในสวนน้ำ ให้บ้วนน้ำและทิง้สารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี 

8) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนด 

9) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิม่
มาตรการใช้แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมลูและรายงานทดแทนได้ 

 

3) จัดให้มรีะบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มทีี่นั่งหรือยืนห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร  

4) อาจใหผู้้ใช้บรกิาร และพนกังานบริการสวม Face Shield 
ขณะใช้บริการ    

5) ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสวนน้ำ ให้มีความเป็นกรด-
ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรคในทกุระบบ และแสดงให้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน 

6) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หาก
พบผูป้่วยหรือผูท้ี่มีอาการเข้าได้กบัเกณฑส์อบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได้  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้ 
บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

ง. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลงักาย 
การเล่นกีฬา หรอืเพือ่การเรียนการสอนในทุก
ประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้  

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ อุปกรณ์กีฬา 
ห้องสุขา และหอ้งอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลงัให้บริการ และให้
กำจัดขยะมลูฝอยทุกวัน 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝกึสอน
หรือคู่ซอ้ม และผู้ใช้บรกิารหรือนกักีฬา ก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้  



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีเปน็การชั่วคราว (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 

 

๑๒ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 
ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือ
สนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 
ยังไม่อนุญาตใหเ้ปิดดำเนินการ 
สถานที่ที่ได้รบัการผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการ
แข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาหรือ
การถ่ายทอดผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ใน
สนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการทีท่างราชการกำหนดด้วย 

 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบรกิาร ผูฝ้ึกสอนหรือ คู่ซ้อม 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรบั
ผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลงัใช้บริการหรือการฝกึซ้อม  

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างนอ้ย ๑ เมตร และลดการ
ใกล้ชิดกนัระหว่างการฝกึซอ้ม การเรียนการสอน หรือการ
แข่งขัน  

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้า
ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค อาจ
พิจารณาจำกัดระยะเวลาการใช้บริการ การเรียนการสอน 
หรือการแข่งขัน ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง  

6) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการในสระว่ายน้ำ โดยคิดเกณฑ์
จำนวนผู้ใช้บรกิาร ตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8 ตาราง
เมตรต่อคน  

7) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บรกิารตรวจตรา ควบคุม กำกับ
การใหบ้ริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด  

8) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนด 

ให้รายงานหน่วยงานรบัผิดชอบ กรณีพบผูท้ี่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบรเิวณ
ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งนี้ใหท้ำ
ความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

3) จัดให้มรีะบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มทีี่นั่งหรือยืนห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร  

4) ให้ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้มีความ
เป็นกรด-ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วย
วิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรคของสระว่าย
น้ำในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุก
วัน 

5) อาจใหผู้้ใช้บรกิาร ผูฝ้ึกสอนหรือคู่ซอ้ม พนักงานบรกิารสวม 
Face Shield ขณะใช้บรกิาร  

6) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผูฝ้ึกซ้อมหรอืคู่ซ้อม 
ผู้ใช้บริการ หรือนักกีฬาได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผูท้ี่มี
อาการเข้าได้กบัเกณฑส์อบสวนโรค ภายหลังจากการใช้
บริการได้ 

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อ
ให้บรกิารรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

หมายเหตุ : กรณีสระว่ายน้ำสาธารณะสามารถเปิดใช้บริการได ้  
โดยไม่จำกัดช่วงเวลา  



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีเปน็การชั่วคราว (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 

 

๑๓ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

9) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิม่
มาตรการใช้แอปพลเิคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุม ด้วยการบนัทึกข้อมลูและรายงานทดแทนได ้

 
จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ไดร้ับอนญุาต
ตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ใหเ้ปิดดำเนินการได้  

 

1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ยๆ อุปกรณ์ ตูเ้กมส์ 
เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และบรเิวณโดยรอบ ทั้งกอ่นและ
หลงัให้บริการ และใหก้ำจัดขยะมลูฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบรกิาร และผู้ใช้บริการ สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน รวมทั้งเครื่องเล่น อย่างน้อย ๑ เมตร 
และลดการใกล้ชิดกันระหว่างทำกจิกรรม 

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน  

6) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บรกิารตรวจตรา ควบคุม กำกับ
การใหบ้ริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกจิการ ลงทะเบียนและยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทนได ้

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้ใหท้ำความ
สะอาดเครื่องปรบัอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

3) จัดให้มรีะบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มทีี่นั่งหรือยืนห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร   

4) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผู้ใช้บริการ ตู้เกมส์ 
เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ทีม่ี
อาการเข้าได้กบัเกณฑส์อบสวนโรค ภายหลังจากการใช้
บริการได้ 

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อ
ให้บรกิารรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
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๑๔ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 
ข้อ ๔  การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  
เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรบัการเดินทาง
ของประชาชนภายหลังมาตรการผ่อนคลายการ
เดินทางข้ามเขตพื้นที่จงัหวัด ใหห้น่วยงาน 
ที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกบัดูแลการขนสง่
ผู้โดยสารทีเ่ป็นการขนสง่สาธารณะทุกประเภท  
โดยผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ 
รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ และจำกัดจำนวน
ผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวใหเ้ป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคทีท่างราชการกำหนด 
 

 
1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมัผสับอ่ย ๆ ยานพาหนะ ทั้ง

ก่อนและหลงัการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผูป้ระกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรอื
น้ำยาฆ่าเช้ือโรคบริเวณสถานขนสง่/โดยสาร รวมทัง้จัดให้มี
การให้คำแนะนำผู้ประกอบการ พนกังาน ผู้ใช้บริการ ล้างมอื
ก่อนข้ึนรถโดยสาร รถตู้ รถไฟ เรือโดยสาร และอากาศยาน ทกุ
ครั้ง 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทัง้นี้ ใน
กรณีที่ยังไมพ่บผู้ติดเช้ือภายในประเทศ อาจพิจารณาจัด
ให้บรกิารผู้โดยสารบนอากาศยานได้ครบทกุที่นั่ง ภายใต้
การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายใน
อากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้สายการบินดูแล
ให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ใน
อากาศยาน 

5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุม่กัน  
ทั้งในสถานีขนสง่/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และท่าอากาศ
ยาน รวมถึงในรถโดยสารประจำทาง-รถปรบัอากาศ รถไฟ 
เรือโดยสาร โดยถือหลกัหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่าง
กัน และให้พจิารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเรง่ด่วน  

 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนือ่ย จาม หรือ

เป็นหวัด สำหรบัผูป้ระกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ 
ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ใหร้ายงานหน่วยงานรบัผิดชอบ กรณี
พบผู้ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ำหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารสถานีขนส่ง/โดยสาร
ที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา และรถโดยสารประจำทาง-รถ
ปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาให้จอดพักรถ 
และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถ ขณะ
เดินทางทกุ 2 ช่ัวโมง ทัง้นี ้ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศอย่างสม่ำเสมอ  

3) จัดให้มรีะบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืน ห่างกัน อย่าง
น้อย 1 เมตร บรเิวณสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา 
รวมทั้งบรเิวณจุดรบัประทานอาหาร และห้องน้ำ   

4) ควบคุมมิให้มีกจิกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงด
กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน  

5) จัดให้มรีะบบเก็บข้อมลูและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน  
หากพบผู้ป่วยหรือผู้ทีม่ีอาการเข้าได้กับเกณฑส์อบสวนโรค
ภายหลังจากการใช้บริการ  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อ
ให้บรกิารรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
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๑๕ 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

6) กรณีรถโดยสารประจำทาง-รถปรบัอากาศ รถตู้ และเรอื
โดยสารให้นั่งที่นัง่ 1 ที่นัง่ เว้น 1 ที่นัง่ อาจพจิารณาให้
ผู้โดยสารทีม่าด้วยกันน่ังติดกันได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง และเว้น 1 
ที่นั่ง ทั้งนี้ให้มีจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกินร้อยละ 70 ของ
ความจุ ผู้โดยสารตามมาตรฐาน 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

8) ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ และพนักงานให้
คำแนะนำผู้ใช้บริการ รวมถึงใหม้ีการตรวจตรา ควบคุม 
กำกับการใหบ้ริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคทีท่างราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  
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๑๖ 

 

หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จดักิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจการหรือกิจรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 2/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
  
 


