
มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑ 
 

 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๑. การผ่อนผนัการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา  
 

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาค
เรียนในปีการศกึษา ๒๕๖๓ ในระยะแรกนี้ 
ให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
หรือสถาบัน การศึกษา เพ่ือจัดการศึกษา 
การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ใน
การสอบหรือการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปน้ี 
๑) การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการ
สอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะ
ประเภทวิชาชีพ และประเภทศลิปะและกีฬา 
(เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรม
ได้) โดยพิจารณา ถึงจำนวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการ
จัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัด
สถานที่และ ระบบต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ   
๒) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน    
หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การ
จัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรม

 
 
 
 

๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทกุวัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นกัเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ
เรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร  

๕) ให้ควบคมุจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิใหแ้ออัด (กรณีห้องปรับ
อากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์
ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลด
เวลาในการทำกิจกรรมเท่าทีจ่ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน 
สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา 
หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชา 

๖) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาใหโ้รงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งให้ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 

 
 

 
๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ

เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้า
อาคาร หรือรับ-ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการ
ป่วย และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้อง
สุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศ และจัดการ
ฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ำเสมอ 

๓) จัดให้มีระบบควิ มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยนื  
ห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร 
ห้องน้ำ  

๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มี
การตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน การสอบ สอบ
คัดเลือก การฝกึอบรม และงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอยา่งเคร่งครัด  

 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๒ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือดำเนินการอ่ืน
ใดในลักษณะทำนองเดียวกัน 
    ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษาตามข้อ ๑) และ ๒) ต้อง
ปฏิบัติตามป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งคำแนะนำของ  ทางราชการอย่าง
เคร่งครัด   
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓  ลงวันที ่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๗) ให้มีการควบคมุทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

 
 
 
 
 
 
 
  

๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้
มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

๖) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให ้จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณีการมีระยะห่าง
ระหว่างที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้น
ระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) 
ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
 

 
๒.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ  การดำเนิน
ชีวิต 
 

ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 
๒๑.๐๐ นาฬิกา 

 
 
 

๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

 

 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทาง  
ที่กำหนด 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือก
สินค้า และชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร  

๕) ให้ควบคมุจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวม 
กลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

๖) สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืมในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ในขั้นต้น ให้เปดิได้โดยอาจให้นำ
กลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็
สามารถทำได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  

๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือ
ผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๘) ให้มีการควบคมุทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

๒) จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารที่ดี รวมถึงในห้องสุขา 
ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือ
โรคอย่างสม่ำเสมอ 

๓) ควบคุมมิใหม้ีกจิกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงด
กิจกรรมส่งเสรมิการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความ
แออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

๔) จัดให้มีระบบควิ มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยนื  
ห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารขนส่ง
สาธารณะ และภายในอาคาร  

๕) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

๖) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึง
ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว 

๘) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๔ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

 
 ข.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่
จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการจัดประชุม 
การแสดงสินคา้ หรือการจัดนิทรรศการได้ 
โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจำกัดพื้นทีร่วมในการจัด
งานขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
และเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ 
นาฬิกา 
    ทั้งนี้ ใหง้ดเว้นการจัดการแข่งขัน 
กิจกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืการ
ดำเนินการอ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมา
ชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้
ระเบียบได้   
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ หลังการ
ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหนา้กากผ้าตลอดเวลา 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจำนวนผูร้่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้ามิให้แออัด 

โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ในพื้นที่โดยรวม
และพื้นที่บู๊ทแสดงสินค้า (โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
ตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน) 

๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือ
ผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 

๗) ให้มีการควบคมุทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และ
ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมทั้งพิจารณาใช้
ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดง

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสัญลักษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกจิกรรมมีอาการ
ป่วย และให้มรีะบบเก็บข้อมูลและติดตามผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้
ทุกคน ทั้งนี้ใหร้ายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารทีด่ี ภายในอาคาร ศูนย์
ประชุม พื้นที่จดัแสดงสินค้า นิทรรศการ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ 
ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเช้ือโรค
อย่างสม่ำเสมอ 

๓) งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนมุกันหนาแน่น 
และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได ้

๔) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงสินค้า 
นิทรรศการ หรือจัดใหม้ีการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลด



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๕ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี               
การดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 
 

สินค้าแบบออนไลน์ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการกำหนด 

  

ความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความ
เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ 

๕) พื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นัง่ หรือยืนห่างกัน
อย่างน้อย ๑ เมตร   

๖) จัดให้มีการใหค้ำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม 
กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรม อย่างทั่วถึง ลดการ
รวมกลุ่มใกล้ชดิกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกั
อย่างเคร่งครัด 

๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  

๘) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง    
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๖ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง  
ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกัน
หนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และมี               
การดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 
 

๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งกอ่นและหลังการ
ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือ

ลดเวลาในการทำกิจกรรมเทา่ที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

๖) ให้มีการควบคมุทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ 
ตามขีดความสามารถ ก่อนเขา้อาคาร ทั้งนี้ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผูท้ี่เข้าเกณฑส์อบสวนโรค ตาม
แนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้อง
สุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ  

๓) ควบคุมมิใหม้ีกจิกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงด
กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

๔) จัดใหม้ีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึง
ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  

๖) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๗ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับ
บุรุษหรือสตร ีให้เปดิดำเนินการโดยจำกัด
เวลาการให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละ ๒ 
ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของ
ร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูล
ฝอยทุกวัน 

๒) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าเสมอ 

๓) ให้มีการล้างมอืด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
๕) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด

เวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

๑) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้ง
ช่างตัดผม ผู้ช่วย และผูใ้ช้บริการ ตามขีดความสามารถ ทัง้นี้ให้
รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เขา้เกณฑ์สอบสวน
โรค ตามแนวทางที่กำหนด 

๒) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ช่วย (ถ้าม)ี  
สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 

๓) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งทีใ่ห้บริการ 
๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้อง

สุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ  
๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหมใ่นระยะ

ยาว เพื่อการป้องกันควบคุมโรคได ้
๖) จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่

กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 ข้อ 1 ง. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง  
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2563 

จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้
เปิดได้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานที่จำเป็น
ของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร และ
แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และ
การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้

ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๒/๒๕๖๓ ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๘ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง
ราชการกำหนด 
ฉ. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืมที่มี
ลักษณะเป็นคาเฟ่สัตว์หรือในลักษณะ
เดียวกัน 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ
กำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 
2) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก ตามมาตราการป้องกันโรค
ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็น การชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที ่2 พฤษภาคม 2563 และ 
(ฉบบัที ่๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ยกเว้น ข้อ ๑ ก. ใน
ส่วนการจัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ไม่น้อย
กว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) นอ้ยกว่า 
1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ 
ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร)   

1)  ปฏิบัตติามมาตรการเสรมิการจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ
กำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้าย 

2)  ปฏิบัติตามมาตรการเสริม ตามมาตราการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด
สถานที่เป็น การชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที ่2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

3)  แยกบริเวณรับประทานอาหารกบับริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วน
อย่างชัดเจน 

4)  ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสัมผัสสัตว์โดยตรง เช่น การอุ้มสัตว์ 
และการเอาหน้าเข้าใกล้สัตว์  

5) ระหว่างการชมสัตว์ ผู้ให้บริการต้องมีการควบคุมให้มกีารเว้น
ระยะห่าง ลดการพูดคุย ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ตะโกน เพื่อลดการ
เกิดละอองฝอยจากน้ำลาย 

6)    งดการให้ผู้ใช้บริการปอ้นอาหาร/ให้อาหารสัตว์ 
๗)    ก่อนและหลังเข้าบริเวณชมสัตว์ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรอื

แอลกอฮอล์เจล 
8)    สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ใน



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๙ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

บริเวณชมสัตว์ 
9)    ปิดทำความสะอาดและระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง 
10)  ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูล เพ่ือการ

ติดตามสอบสวนโรค 
11)  ถ้าสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพ่ือรักษาและ

จำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น 
12)  ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ

ให้บริการ 
13)  ทำความสะอาดสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมไม่เป็น

อันตรายต่อสัตว์หลังปิดบริการเป็นประจำ 
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

14)  เมื่อใช้บริการต้องถอดรองเท้า ต้องให้มีระบบที่วางรองเท้าที่
ง่ายต่อการจัดเก็บไม่ให้เกิดความสับสน  
จัดหาถุงใส่รองเท้าแบบใช้แลว้ทิ้ง และมีเจลแอลกอฮอล์
บริการในบริเวณดังกล่าว 

 
๓.กิจกรรมด้านการออกกำลงักาย         
การดูแลสุขภาพหรอืสันทนาการ 
 

ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถาน
เสริมความงาม สถานทีส่ักหรอืเจาะผิวหนัง 
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
 

 
 
 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และห้องอาบน้ำและให้กำจัดขยะมูล
ฝอยและขยะตดิเช้ือให้ได้ตามมาตรฐาน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

 
 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทาง   
ที่กำหนด 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๐ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้น
ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย ๑.๕ เมตร  

๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลา
การใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง 

๖) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด  

 

๒) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืน ห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร 

๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
และจัดการฆ่าเช้ือโรคอย่างสม่ำเสมอ 

๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผูใ้ช้บริการได้ทุกคน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตาม หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้
กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 

๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึง
ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว 

๗) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวม Face Shield 
ระหว่างให้บริการ     

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา 
และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งด
เว้น  การอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำ
แบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า) นวด
ฝ่าเท้า ยกเว้นสถานประกอบกิจการอาบน้ำ 
สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 
 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อบตัว อบสมุนไพร อบ
ไอน้ำ รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้า เครื่องแต่งกายอุปกรณ์
สำหรับผู้ใช้บรกิาร และกำจัดขยะมูลฝอยใหไ้ด้ตามมาตรฐาน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะอบตัว อบ
สมุนไพร อบไอน้ำ ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่
กำหนด 

๒) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืน ห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร 
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๑๑ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้น
ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย ๑.๕ เมตร  

๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มใิห้แออัด และจำกัดระยะเวลา
การใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง 

๖) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

 
 

๓) จัดใหม้ีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนีใ้ห้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่ำเสมอ 

๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตาม หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้
กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 

๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึง
ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  
 

ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ให้เปิด
ดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในการ
เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดเว้น 
การอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม  
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี               
การดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผสับ่อยๆ  
เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ 
ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทกุวัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหนา้กากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งกอ่นและหลังใช้บริการ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลกัษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิตเนส ได้ทุกคน 
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้า
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

๓) อาจให้ผู้ใช้บรกิาร และพนักงานบริการสวม Face Shield 
ขณะใช้บริการ    



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๒ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/
อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออก
กำลังกาย 

๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรอืจัดรอบการเข้าใช้
บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกดั
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง 

๖) จัดให้มีการใหค้ำแนะนำผู้ใชบ้ริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏบิัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคมุ ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศได้ได้อย่างสม่ำเสมอ 

๕) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืนห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร  

๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  

๗) ดูแลทำความสะอาดผ้า สำหรับผู้ใช้บริการ 
๘) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่

กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย 
ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อม การชกลม
โดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดย
ต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม   

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ 
กระสอบทราย นวมทั้งด้านนอกและด้านใน ห้องสุขา และห้อง
อาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน  

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน 
และผู ้ใช ้บร ิการหรือนักมวย ก่อนเข้าสถานที่  พร ้อมติด
สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที ่๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี               
การดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๒) ให้ผู ้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู ้ฝ ึกสอน สวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู ้ใช้บริการหรือ
นักมวยต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและ
หลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม  

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกัน
ระหว่างการฝึกซ้อม 

๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้
บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัด
ระยะเวลาการใช้บริการ หรือฝึกซ้อมมวย ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคมุ ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่
กำหนด 

๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกสอน ผู้ใช้บริการหรือ
นักมวยได้ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม หากพบผู้ป่วย 
หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการ
ใช้บริการได ้

๓) อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอน พนักงานบริการสวม  
Face Shield ขณะใช้บริการ รวมทั้งกรณีใช้นวมร่วมกันอาจ
สวมถุงมือยางก่อนสวมนวมได้  

๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร  

๖) กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย ให้บริการที ่พักกับ
นักมวย หรือผู ้ใช ้บริการ อาจพิจารณาแยกห้องพักเป็น
รายบุคคล หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

๗) งดให้บริการอบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม 
๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก

จากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว  

๙) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๔ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรอื กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

จ. สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะ
กิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือการ
ฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล  ฟุต
ซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดย
ต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมที่อยูใ่นบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับ
รวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน 10 คน  
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓     ลง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี การ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 
 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผสับ่อยๆ อปุกรณ์กีฬา ห้องสุขา 
และห้องอาบน้ำก่อน หลังใหบ้ริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุก
วัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหนา้กากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลา
การใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

๕) จัดให้มีการใหค้ำแนะนำผู้ใชบ้ริการตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือ
ผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลกัษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน ทั้งนี้ใหร้ายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
สนามกีฬาได้ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม หากพบ
ผู้ป่วย หรือผู้ทีม่ีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลัง
จากการใช้บริการได ้

๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

๔) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืนห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร   



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๕ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 
๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ

ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว 

๖) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

 
   ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเกต็หรือ 
โรลเลอร์เบลด หรือการละเลน่อื่นๆ ใน
ทำนองเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะ
เพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม  
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓   

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผสับ่อยๆ อปุกรณ ์ 
ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด รวมทั้งโบว์ลิ่ง(ทำความสะอาด
ลูกโบว์ลิ่งก่อนเล่นทุกครั้ง) และห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ 
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวนั  

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหนา้กากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลกัษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน ทั้งนี้ใหร้ายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
ลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดได้ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตาม หากพบผู้ป่วย หรือผูท้ี่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์
สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๖ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกลช้ิดกัน
ระหว่างทำกิจกรรม 

๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลา
การใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน  

๖) จัดให้มีการใหค้ำแนะนำผู้ใชบ้ริการตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

๗) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

๔) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืนห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร   

๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  

๖) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ  
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผสับ่อยๆ อปุกรณ์ และห้องสุขา
ก่อน หลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหนา้กากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลกัษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน ทั้งนี้ใหร้ายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๗ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มใิห้แออัด (โดยคิดจำนวน
ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร
ต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน) และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 
๒ ชั่วโมงต่อวัน  

๕) จัดให้มีการใหค้ำแนะนำผู้ใชบ้ริการตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

๖) ให้ผู้ประกอบกจิการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตาม หากพบผู้ป่วย หรือผูท้ี่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์
สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

๔) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืนห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร  

๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว 

๖) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง    
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๘ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ซ. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทาง
น้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น
ประเภทบานาน่าโบ๊ต ให้เปิดดำเนินการได้
โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวน
ผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที ่
การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓       
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์  
เครื่องเล่น เสื้อและอุปกรณ์ชูชีพ ห้องอาบน้ำ  
ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูล
ฝอยทุกวัน  

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหนา้กากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค  

๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะทำกิจกรรม  
อย่างน้อย ๑.๕ เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน  

๕) ทั้งนี้ ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ 
หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งจัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย
ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บรกิาร ตรวจตรา ควบคุม กำกบัและ
ให้คำแนะนำในการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

๖) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ จัดเก็บข้อมูลและ
ติดตามผู้ใช้บริการ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้ 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลกัษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตาม
แนวทางที่กำหนด 

๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้อง
สุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

๓) จัดให้มีระบบควิ และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรอืยืนห่างกันอย่าง
น้อย ๑ เมตร 

๔) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว 

๕) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๑๙ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้
เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมไม่เกิน ๒๐๐ คน สำหรับโรง
มหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัด
แสดงลิเก ลำตดั หรือการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ 
ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือ 
คอนเสิร์ต หรอืกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีความ
เสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
และการแพร่กระจายเชื้อ 
การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และกำจัดขยะมูลฝอย 

๒) ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทกุคน สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจำนวนผูใ้ช้บริการ มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม 

โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ 
๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือ

ผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๗) ให้มีการควบคมุทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

 
 
 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งพนักงาน ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่
กำหนด 

๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา
ทั้งนี้ใหท้ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อ
โรคอย่างสม่ำเสมอ  

๓) ควบคุมมิใหม้ีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที ่
๔) อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว 

และ ๒ ที่นั่ง เว้น ๒ ที่นั่ง 
๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึง

ให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  

๗) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๒๐ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

 ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว ์ 
ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวน ผู้ร่วม
กิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็นการ
รวมกลุ่ม 
    การจำหน่ายหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. 
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี การ
ดำเนินการตามหมายเหตุแนบท้าย 

๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องสุขา 
พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหนา้กากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่า
เชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ 

โดยไม่ให้แออดั 
๖) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ และให้ควบคุม

จำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้
บริการ  

๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

๑) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด สำหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลกัษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรค ตาม
แนวทางที่กำหนด 

๒) การจัดแสดงโชว์ในลักษณะทีม่ีการรวมกลุ่ม ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ในข้อ ๒. ซ. 

๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่าง
สม่ำเสมอ 

๔) ให้มีระบบคิว และพื้นที่รอเขา้งานและพื้นที่รอคิว จัดให้มทีี่นั่ง 
หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร    

๕) จัดให้มีการใหค้ำแนะนำผู้ใชบ้ริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับ
การให้บริการ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

๖) พิจารณากำหนดจำนวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบ
จองคิว เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด  



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๒๑ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ 

๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการ
รูปแบบใหมใ่นระยะยาว  

๘) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ข้อ ๑ ก. แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่ง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2563 และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ยกเว้นที่กำหนดให้ จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณมีีระยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ตอ้ง    
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

 
หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัต ิเป็นแนวทางการดำเนินการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

๒๒ 
 

 
 กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 การจำหน่ายหรือบริหารอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ ๑ ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำหรับการ
นั่งรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร โดยจำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ 


