
 
 

 
 

คําส่ังจังหวัดนาน  

ท่ี  9328/๒๕๖๓ 

เรื่อง   ยกเลิกคำส่ังปดสถานท่ีซ่ึงมีโอกาสเส่ียงตอการแพรระบาดโรค ตามขอกำหนด 

ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

…………………………………………… 

 ตามท่ีจังหวัดนานไดมีคำสั่ง ที่ ๘๔๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปดสถานท่ี       

ซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ตั้งแตวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เปนตนไป นั้น 
 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ไดมี

ความคลี่คลายไประดับหนึ่ง จำนวนผูติดเชื้อสะสม ผูติดเชื้อรายใหมในแตละวันและสถิติผูเสียชีวิตในประเทศนับตั้งแต

ตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ลดลงหรืออยูในระดับท่ีควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออก

ขอกำหนดเปนการท่ัวไปและขอปฏิบัติแกสวนราชการท้ังหลาย เก่ียวกับการหามออกนอกเคหสถาน การผอนผัน

การใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การผอนคลายใหดำเนินการหรือจัดกิจกรรมบางอยางได                  

โดยการดำเนินการตามมาตรการปองกันโรค การจัดระเบียบ และการปดสถานท่ีซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงตอการแพร

ระบาดโรคตามความในขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ                

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ตลอดจน

เพ่ือผอนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานท่ี และประเภทของกิจกรรม ภายใตเง่ือนไขวายังคงใหปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพ่ิม

หรือโอกาสเสี่ยงมีมากข้ึนก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผอนคลายบางสวนหรือท้ังหมดได อาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 ประกอบขอ 1 ขอ 7 (1) ของขอกำหนด                  

ออกตามความใน  มาตรา 9  แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                     
ฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563  ขอ ๓ และขอ ๔ ของขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓      

ผูวาราชการจังหวัดนาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน จึงมีคำสั่งยกเลิกการปด

สถานท่ีดังกลาวขางตนเฉพาะกิจการ/กิจกรรมท่ีไดรับการผอนผันตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง 

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ และใหเปดบริการกิจการ/กิจกรรมท่ีมีความพรอมและดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตาม              

ความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) แนบทายคำสั่ง

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ท่ี  ๓/๒๕๖๓  ลงวันท่ี                   

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว ดังนี้   

  

/๑.กิจกรรม... 



- ๒ - 

 

 

 ๑. กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต 

  ๑.๑ การจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนยอาหาร โรงอาหาร 

รานอาหารหรือเครื่องดื่มท่ัวไป ซ่ึงไมรวมถึงสถานบริการ ผับ บาร ใหเปดดำเนินการไดแตยังคงหามการบริโภค สุรา         

หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในสถานท่ีดังกลาวนี ้

  ๑.๒ หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  คอมมูนิตี้มอลล  ใหเปดดำเนินการเพ่ิมเติมไดในสวนท่ีเปน

การจำหนายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการใหบริการ  รวมท้ังรานอาหารหรือเครื่องดื่ม  (หามการบริโภค               

สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในราน) รานเสริมสวย แตงผม ตัดผมหรือทำเล็บ ยกเวนสวนท่ีเปนโรงมหรสพ                 

โรงภาพยนตร สถานท่ีเลนโบวลิ่ง ตูเกม เครื่องเลนหยอดเหรียญ สถานท่ีเลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบรดหรือการละเลน             

อ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว สนุกเกอร บิลเลียด รานเกมส สถานท่ีออกกำลังกาย

ฟตเนส สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเทา สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง   

ศูนยประชุม  

  ท้ังนี้ พ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเปดดำเนินการได ใหงดเวนการจัดการแขงขัน กิจกรรมสงเสริม                 

การขาย หรือการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเปดโอกาสใหผูคนมาชุมนุมกันหนาแนน และใหเปดดำเนินการไดจนถึงเวลา 

๒๐.๐๐ นาิกา 

  ๑.๓ รานคาปลีก/คาสง หรือตลาดคาสงขนาดใหญ     

  ๑.๔ สถานท่ีบริการดูแล สถานท่ีพำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะหอ่ืนท่ีจัดสวัสดิการ ใหแก               

เด็กหรือผูสูงอายุ หรือผูมีภาระพ่ึงพิงใหเปดดำเนินการไดเฉพาะท่ีมีการรับตัวไวพักคางคืนเปนปกติธุระ   

  ๑.๕ การถายทำรายการโทรทัศน ภาพยนตรและวีดีทัศนซ่ึงเม่ือรวมคณะทำงานหนาฉาก และ 

ทุกแผนกแลวตองมีจำนวนไมเกินหาสิบคน และตองไมมีผูชมเขารวมรายการ   

  ๑.๖ หองประชุมในโรงแรมหรือศูนยประชุม ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะกรณีจำกัดจำนวน

ผู เข ารวมประชุม และเปนการประชุมคณะกรรมการ ผู ถือหุ น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา                               

ซ่ึงผูเขารวมประชุมมาจากหนวยงานเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหลงท่ีมา 

 ๒. กิจกรรมดานการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ   

  ๒.๑ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และรานทำเล็บ ท้ังท่ีอยูในและ                

นอกหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือคอมมูนิตี้มอลล ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะการเสริมความงามเรือนรางและ

ผิวพรรณ ไมรวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหนา     

  ๒.๒ สถานท่ีออกกำลังกายฟตเนสท่ีมิไดตั้งอยูในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือ                  

คอมมูนิต้ีมอลล  ใหเปดดำเนินการไดเฉพาะสวนท่ีเปนการเลนโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเวน การใชเครื่องเลน  

เครื่องลูวิ่ง จักรยานปน หรือการเลนแบบรวมกลุม   

  ๒.๓ สถานท่ีหรือสนามออกกำลังกายในรม เฉพาะกีฬาประเภทท่ีตามกติกาสากลท่ีมิได                

มีการปะทะกันระหวางผูเลนและตองไมมีผูชมการแขงขัน หากเลนเปนทีมใหมีผูเลนไดฝงละไมเกินสามคน ไดแก  

แบดมินตัน ตะกรอ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟนดาบ และปนผา   

 

/๒.๔ สระวายน้ำ... 



- ๓ - 

 

 

  ๒.๔ สระวายน้ำสาธารณะท้ังกลางแจงและในรม   

  ๒.๕ สวนพฤกษศาสตร สวนดอกไม พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู แหลงประวัติศาสตร                

โบราณสถาน หองสมุดสาธารณะ และหอศิลป 
 

  ใหเจาของหรือผูจัดการสถานท่ีตามขอ ๑ และขอ ๒ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม              

มาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด รวมท้ังดำเนินการจัดระเบียบและระบบตางๆ ตามคำแนะนำ เง่ือนไข 

และเง่ือนเวลาท่ีจังหวัดนาน หรือตามท่ีทางราชการกำหนด ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีสามารถเขาตรวจสอบ แนะนำ 

ตักเตือน ห ามปราม หรือดำเนินการอยางหนึ่ งอยางใดตามกฎหมาย รวมท้ังเสนอใหผู มีอำนาจตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ สั่งปดสถานท่ีนั้นเปนการชั่วคราวเฉพาะราย  
 

  อนึ่ ง ในกรณี ท่ีผูวาราชการจังหวัดนานมีคำสั่ งปดสถานท่ีนั้นไวเปนการชั่วคราว ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือเจาของหรือผูจัดการสถานท่ีไดดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการ                

ท่ีทางราชการกำหนดและจัดระเบียบและระบบตางๆ แลว ผูวาราชการจังหวัดนานจะไดพิจารณาสั่งใหเปด

ดำเนินการในสถานท่ีดังกลาวนั้นตอไป 
 

 สำหรับกิจการ/กิจกรรมท่ีไมไดรับการผอนผันใหเปดกิจการ/กิจกรรมตามคำสั่งนี้ ยังคงให               

ปดการดำเนินการเชนเดิม จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

   

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  

 

        สั่ง ณ วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ผูกำกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขตทองท่ีจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๗) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด - 19  เพ่ิมเติมจำกที่เคยผ่อนคลำยไว้แล้วเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม  และควำมมั่นคง  ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  
(โควิด - 19)  ได้รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์  และกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกฝ่ำยควำมมั่นคง  
ฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  ประกอบกับฝ่ำยสำธำรณสุขได้เสนอว่ำ  จ ำนวน  
ผู้ติดเชื้อสะสม  ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้นเดือนพฤษภำคม 
อันเป็นระยะเวลำที่ประกำศใช้ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔)  (ฉบับที่  ๕)  และ  (ฉบับที่  ๖)  เป็นต้นมำ   
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่ำงต่อเนื่อง  แต่เพรำะยังมีปัจจัยเสี่ยงจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศ  
จ ำนวนของผู้เดินทำงข้ำมจังหวัดและผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ  ตลอดจนประชำชนบำงกลุ่ม 
ที่ยังประมำทและละเลยไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  ในขณะที่กำรแพร่ระบำดก็ยังปรำกฏอยู่มำก
ในต่ำงประเทศ  จึงควรผ่อนคลำยตำมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทของกิจกรรม  ภำยใต้
เงื่อนไขว่ำยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำรต่อไปโดยเคร่งครัด   
และหำกปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพ่ิมหรือโอกำสเสี่ยงมีมำกขึ้น  ก็อำจระงับหรือเปลี่ยนแปลง  
กำรผ่อนคลำยบำงส่วนหรือทั้งหมดได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  และให้ข้อยกเว้นกำรห้ำมออก
นอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 
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ข้อ ๒ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  ให้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจพิจำรณำผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำเฉพำะที่ด ำเนินกำรในลักษณะของกำรให้ควำมช่วยเหลือ  กำรสงเครำะห์  อุปถัมภ์  
หรืออุปกำระเด็กก ำพร้ำที่ประสบปัญหำครอบครัว  เด็กยำกไร้  หรือเด็กด้อยโอกำส  และอำจเป็น  
กลุ่มเสี่ยงได้หำกปล่อยให้เด็กอำศัยอยู่ในสถำนที่พักอำศัยของตนหรือที่อื่น  หรือเป็นกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
ดังกล่ำวเพ่ือกำรท ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สำธำรณะตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุญำต  แต่ยังคงงดเว้นกำรใช้อำคำรสถำนที่เ พ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
กำรสอบ  หรือกำรฝึกอบรม 

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้  เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ของประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำง  ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรม  
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเคยมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว  
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงเพ่ิมเติมได้ทั่วรำชอำณำจักร 
ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในภัตตำคำร  สวนอำหำร  ศูนย์อำหำร  โรงอำหำร  

ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วไป  ซึ่งไม่รวมถึงสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  แต่ ยังคง 
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ดังกล่ำวนี้ 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรเพ่ิมเติมได้   
ในส่วนที่เป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรให้บริกำร  รวมทั้งร้ำนอำหำรหรือ  
เครื่องดื่ม  (ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน)  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผม  ตัดผมหรือ 
ท ำเล็บ  ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ  โรงภำพยนตร์  สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง  ตู้เกมส์  เครื่องเล่นหยอดเหรียญ   
สถำนที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  คำรำโอเกะ  สวนสนุก   
สวนน้ ำ  สวนสัตว์  สนุกเกอร์  บิลเลียด  ร้ำนเกมส์  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  สถำนประกอบกำร  
เพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำ  สถำบันกวดวิชำ  สนำมพระเครื่อง   
ศูนย์ประชุม 
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 ทั้งนี้  พ้ืนที่และกิจกรรมที่เปิดด ำเนินกำรได้ให้งดเว้นกำรจัดกำรแข่งขัน  กิจกรรมส่งเสริม
กำรขำย  หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่น  และให้เปิดด ำเนินกำร  
ได้จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่ง  หรือตลำดค้ำส่งขนำดใหญ่   
 ง. สถำนที่บริกำรดูแล  สถำนที่พ ำนักอำศัย  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่จัดสวัสดิกำร

ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอำยุ  หรือผู้มีภำระพ่ึงพิงให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะที่มีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็นปกติธุระ 
 จ. กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะท ำงำนหน้ำฉำก

และทุกแผนกแล้วต้องมีจ ำนวนไม่เกินห้ำสิบคน  และต้องไม่มีผู้ชมเข้ำร่วมรำยกำร 
 ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกรณีจ ำกัดจ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมประชุม  และเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำร  ผู้ถือหุ้น  หรือกำรประชุม  กำรอบรม  กำรสัมมนำ
ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมมำจำกหน่วยงำนเดียวกันเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบทรำบแหล่งที่มำ 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย  กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร 
 ก. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  และร้ำนท ำเล็บ  ทั้งที่อยู่ในและ

นอกห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  หรือคอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกำรเสริมควำมงำม
เรือนร่ำงและผิวพรรณ  ไม่รวมถึงกำรเสริมควำมงำมบริเวณใบหน้ำ   

 ข. สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนสที่มิ ได้ตั้ งอยู่ ในห้ำงสรรพสินค้ำ   ศูนย์กำรค้ำ   
หรือคอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะส่วนที่เป็นกำรเล่นโยคะหรือฟรีเวท  โดยงดเว้น  
กำรใช้เครื่องเล่น  เครื่องลู่วิ่ง  จักรยำนปั่น  หรือกำรเล่นแบบรวมกลุ่ม 

 ค. สถำนที่หรือสนำมออกก ำลังกำยในร่ม  เฉพำะกีฬำประเภทที่ตำมกติกำสำกลที่มิได้มี
กำรปะทะกันระหว่ำงผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมกำรแข่งขัน  หำกเล่นเป็นทีม  ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน  
สำมคน  ได้แก่  แบดมินตัน  ตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส  สควอช  ยิมนำสติก  ฟันดำบ  และปีนผำ 

 ง. สระว่ำยน้ ำสำธำรณะทั้งกลำงแจ้งและในร่ม 
 จ. สวนพฤกษศำสตร์  สวนดอกไม้  พิพิธภัณฑ์  ศูนย์กำรเรียนรู้  แหล่งประวัติศำสตร์  

โบรำณสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  และหอศิลป์ 
ข้อ ๔ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำรจัดระเบียบ  ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำร

สถำนที่ตำมข้อ  ๓  (๑)  และ  (๒)  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  รวมทั้ง
ด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ  
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เข้ำตรวจสอบ  แนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำย  รวมทั้งเสนอ 
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำวเฉพำะรำย   

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เมื่อเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดและจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  แล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๕ เ พ่ือให้มำตรกำรป้องกันโรคเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  ให้ผู้ ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโ รคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มีค ำสั่งปิดสนำมชนโค  สนำมกัดปลำ  หรือสนำมกำรแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันเพ่ิมเติม  
เนื่องจำกพบว่ำเป็นสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  รวมทั้งด ำเนินกำรอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  15  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  3/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒) 

 
 

ตำมที่นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
ในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่   ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษำยน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำ  ได้ประกำศ  เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร  (ครำวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น   

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย 
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 16  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที ่3/๒๕๖๓ 

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. กิ จ ก ร ร ม ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ 
การด าเนินชีวิต 
 

ก. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร 
โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
ทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ 
ให้เปิดบริการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภค
สุราหรือเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่
ดังกล่าวนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ

หลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการ 

สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 

หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ ง 

รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
6) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน

สถานที่จ าหน่ายอาหาร  
 
 
 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 

จาม  หรื อ เป็ นหวั ด  ส าหรั บผู้ ป ระกอบการ  
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ 
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
และลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร 

3) กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบ
การบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง 
รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์
ร่วมกัน 

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

5) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง
ห้องสุขา  

6) เ พ่ิมมาตรการใช้แอพพลิ เคชั่นทา งโทรศัพท์  
เคลื่ อนที่ ตามที่ ทางราชการก าหนด  หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทน 

 
 
 
1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  

ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และอปท.       
มีหน้าที่ก ากับดูแล 

2) สธ. ออกคู่มือการปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืนที ่

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 



- ๒ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ข. ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า  ศู น ย์ ก า ร ค้ า  
คอมมูนิตี้ มอลล์ ให้ เปิดด าเนินการ
เพ่ิมเติมได้ในส่วนที่เป็นการจ าหน่าย
สินค้าเ พ่ือการอุปโภคบริ โภคและ 
การให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม 
หรือท าเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ 
โรงภาพยนตร์  สถานที่ เล่นโบว์ลิ่ ง  
ตู้ เกมส์  เครื่ อง เล่นหยอดเหรี ยญ 
สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด
หรือการละเล่นอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว์ 
ส นุ ก เ กอ ร์  บิ ล เ ลี ย ด  ร้ า น เ ก ม ส์   
ส ถ า น ที่ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ฟิ ต เ น ส  
สถานประกอบก า ร เ พ่ื อ สุ ขภ าพ  
สถานประกอบการนวดแผนไทย  
น ว ด ฝ่ า เ ท้ า   ส ถ า บั น ก ว ด วิ ช า  
สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม    
 
ทั้ ง นี้  พ้ื น ที่ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ปิ ด
ด าเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการ
แข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดที่ เปิดโอกาส 
ให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และ 
ให้ เปิ ดด า เนิ นการ ได้ จนถึ ง เ ว ล า 
๒๐.๐๐ นาฬิกา 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ
หลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการ 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่าง 
ในการเลือกสินค้าและช าระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน  
หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก 
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และเพ่ิม 
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม  
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้ 

6) ส ถ า น ที่ จ า ห น่ า ย อ า ห า ร ห รื อ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์            
ในขั้นต้น ให้เปิดได้โดยอาจให้น ากลับไปบริโภคที่อ่ืน 
แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถ 
ท าได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดตอ่กรุงเทพมหานคร  

7) ให้โรงเรียนสอนดนตรี ภาษา เต้น สถาบันลีลาศหรือ
สอนลีลาศ สอนวาดภาพ สอนศิลปะ สอนขับรถยนต์ 
โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) โรงเรียนสอน
ท าอาหาร หรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่  โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ 
ในการ เว้ นระยะห่ า งระหว่ า งกันอย่ า งน้ อย  
1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ  
ห อบ เ ห นื่ อ ย  จ า ม  ห รื อ เ ป็ น ห วั ด  ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ 
ก่ อน เข้ าอาคาร  ทั้ งนี้ ใ ห้ ร ายงานหน่ วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่  
รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรม
ทีท่ าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง
ภายในห้องสุขา  

4) จั ด ให้ มี ร ะบบคิ ว  มี พ้ื นที่ ร อคิ วที่ มี ที่ นั่ ง หรื อ 
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับส่ง
ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร  

5) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ 

6) จัดให้มีการแนะน าผู้ ประกอบการ พนักงาน
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับ
การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และอปท. 
มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล 
และ/หรือ  สธ .  ออก 
คู่ มื อกา รปฏิ บั ติ ต า ม
ความเหมาะสมกับพ้ืนที ่

2) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ดกิ จ ก ร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การสอบ หรือการฝึกอบรมยังคงปิดกิจการต่อไป
เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความใน 
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่  ๕)  
ข้อ ๒ (๑) 

8) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือ
สตรี ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอยผม แต่งผม 
แล ะต้ อ ง ไ ม่ มี ผู้ นั่ ง ร อ ใน ร้ า น  เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น ไป 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๖) ข้อ ๑ (๑) ง. 
 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่ง
ขนาดใหญ่    

 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและ
หลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะ
ติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่าง
แผงค้า และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและ
ช าระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน 
หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที ่

1) ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ให้มีการควบคุม
ทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่  โดยจัดให้มี พ้ืนที่ เ พียงพอในการเว้น
ระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการ
คัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ 
และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้ า เกณฑ์
สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรม
ที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร    
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท.
มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล 
และ/หรือ สธ. ออกคู่มือการ 
ปฏิบัติตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่

2) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ดกิ จ ก ร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

6) สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านค้า 
ปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ในขั้นต้น  ให้ เปิดได้โดย 
อาจให้น ากลับไปบริโภคท่ีอ่ืนแต่หากเปิดให้ใช้บริการ
ในสถานที่นั้นก็สามารถท าได้ โดยต้องจัดระเบียบ
การเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
และค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  

 

4) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
 

ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัย 
หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการ
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิง
ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้
พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ เยี่ ยมญาติ  และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและ 
ขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการ 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
ระยะห่างระหว่างเตียงส าหรับห้องรวมอย่างน้อย  
๒ เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้บริการที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อหรือแพร่โรค และผู้ใช้บริการรายใหม่
เพ่ือเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย  
14 วัน 

5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรื อ เป็ นหวั ด  ส าหรั บผู้ ป ระกอบการ  
พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ ก่อนเข้าอาคาร 
ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
5) งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหาร

ส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหารในภาชนะ
หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

6) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ
พนักงาน ผู้ใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยมได้ทุกคน  
หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์

๑) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และอปท.  
มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล 
และ/หรือ สธ. ออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพ้ืนที ่

๒) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
หรือการจัดกิจกรรมให้
เป็น ไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยม  
มิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่  และ เ พ่ิมมาตรการ ใช้ แอพพลิ เ คชั่ น 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด  
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้  
 

สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ ให้รีบ
รายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที 

7) จัดให้มีการแนะน าพนักงาน ผู้ ใช้บริการ ญาติ 
ที่มาเยี่ยม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม  
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  
 

จ. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และวีดีทัศน์  ซึ่ ง เมื่ อรวมคณะท างาน 
หน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจ านวน 
ไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วม
รายการ  

1) ท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน
และหลังท างาน และก าจัดขยะมูลฝอย 

2) ให้ผู้ ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมงาน มิให้แออัดและเป็นการ

รวมกลุ่ม ทั้งนี้ โดยส่วนงานหน้าฉากมีการรวมกลุ่มได้
ไม่เกิน ๑๐ คน หรือเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
ตามท่ีราชการก าหนดและให้ออกนอกบริเวณถ่ายท า
ทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ  

6) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายท า และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนด้วย 

 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ร่วมงาน และนักแสดง 
ตามขีดความสามารถ 

2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายท าภายใน
อาคาร และเลี่ยงการถ่ายท าในบริเวณท่ีอับอากาศ 

3) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล 
ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  

4) เลือกใช้ พ้ืนที่ถ่ายท าที่มีบริ เวณกว้างเพียงพอ
เพ่ือให้แบ่งพ้ืนที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน ในอัตราส่วน 
1 คนต่อ ๑๐ ตารางเมตร และแต่ละส่วนงาน 
ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร  

5) ให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วม
รายการ ผู้อยู่ เบื้องหลังการผลิตต่างๆ และงด
รูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน ทั้งนี้  ให้งด 
ผู้ร่วมชมการถ่ายท า 

6) ให้มีการให้ค าแนะน าผู้ร่วมงาน นักแสดง และ 
Outsource ทุกคนก่ อน เริ่ ม ง าน  พร้ อมทั้ ง มี 
การตรวจตรา ควบคุม ก ากับ การท างาน ลดการรวมกลุ่ม 
ใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการฯ  
เคร่งครัด 

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 

2) วธ. ออกคู่มือการปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พ้ื น ที่ แ ล ะ ก า กั บ ดู แ ล 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
ห รื อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 
ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ ากัด
จ า น วนผู้ เ ข้ า ร่ ว มป ร ะชุ ม  แล ะ เป็ น 
การประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ
การประชุม  การอบรม การสัมมนา 
ซึ่ งผู้ เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงาน
เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
ทราบแหล่งที่มา 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 
การประชุม และการให้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ ง 
รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
และกรณีที่นั่งเต็ม งดเสริมเก้าอ้ีหรือยืนร่วมประชุม  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการและผู้ร่วมประชุม  
มิให้แออัด ทั้งพ้ืนที่รอเข้างาน จุดคัดกรอง ลงทะเบียน 
ประทับตราจอดรถ ประชาสัมพันธ์ บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม   

6) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุ ม  ด้ ว ยการบั นทึ กข้ อมู ล และราย ง าน 
ในบางพ้ืนที่ได้ 

7) ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละ
สถานที่  ตั้ ง แต่  50 คนขึ้ น ไป  ให้ เป็ น ไปตาม 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  
ซึ่ งต้องได้รับการจัดระเบี ยบการเข้าใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค าแนะน า

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานบริการ 
ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าอาคาร
และห้ อ งป ร ะชุ ม  แล ะติ ด สั ญลั กษณ์ แ สด ง 
การคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบ 
ผู้ร่วมประชุมมีอาการป่วย ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน 
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ เข้าร่วม
ประชุมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ
เข้ า ได้ กั บ เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลั งจาก 
การประชุม 

3) งดให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหาร หรือรับเครื่องดื่มเอง 
ให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม 
สวม Face Shield ขณะให้บริการ และควบคุม 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการ
เสริมในข้อ 1)  

4) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารและ 
ห้องประชุม รวมถึงห้องสุขา  

5) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ 

6) พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือ
ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร    

7) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมประชุม 
ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการจัด

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และอปท.  
มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล 
และ/หรือ สธ. ออกคู่มือการ 
ปฏิบัติตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่

2) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
ห รื อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ของทางราชการ ทั้งนี้  มีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 
200 คน 

8) งดให้มีการจัดงานเลี้ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรม  
สัมมนา ทั้ งนี้  รวมถึงการงดการพูดคุยเสียงดัง 
ในทีป่ระชุม 

 

ประชุม ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

8) อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้างานแบบออนไลน์ 
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับส าหรับการประชุม
ออนไลน์ 

2. กิจกรรมด้านการออกก าลั งกาย  
การดูแลสุขภาพ หรอืสันทนาการ 
 

ก. คลิ นิ ก เ ว ช กร รม เ ส ริ ม ค ว าม งาม  
สถานเสริมความงาม และร้านท าเล็บ  
ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า  หรือคอมมูนิตี้ มอลล์   
ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะการเสริม
ความงามเรือนร่ างและผิวพรรณ  
ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณ
ใบหน้า 

 
 
 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน 

และหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอย 
และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 

๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการ 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และให้มี

ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม  
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย  

จาม หรือ เป็นหวัด  ส าหรับผู้ ประกอบการ  
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร  
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 

ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 

6) จัดให้มีการแนะน าผู้ ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

 

 
 
 
1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  

ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท.  
มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล 
และ/หรือ สธ. ออกคู่มือการ 
ปฏิบัติตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่

2) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ข. สถานออกก าลั งกายฟิตเนสที่มิ ได้
ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้
เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือ 
ฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น  
เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่น 
แบบรวมกลุ่ม  

          

1) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ 
ส าหรับพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์  
และห้องอาบน้ า ท าความสะอาดทั้งก่อนและหลัง 
การใช้บริการทุกครั้ง และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้
บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่อง 
ออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร และลด 
การใกล้ชิดกันระหว่างออกก าลังกาย 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรื อ เป็ นหวั ด  ส าหรั บผู้ ป ระกอบการ  
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร 
ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ      
ฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ 
เข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้ 
บริการได ้

3) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face 
Shield ขณะใช้บริการ    

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี            
ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งด
บริการในส่วนการอบตัว อบไอน้ า  

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยมีพ้ืนที่ส าหรับ 
ฟรี เวทด้วยดัมบ์เบล และบาร์ เบล อย่างน้อย  
5 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน  

6) การจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 
ในข้อ 1) 
 

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 

2) กก. และ สธ. ออกคู่มือ 
การปฏิบัติตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อการจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 



- ๙ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ค. สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในร่ม 
เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล
มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและ
ต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม 
ให้มีผู้ เล่นได้  ฝั่ งละไม่ เกินสามคน  
ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส 
สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา 

 

1) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ 
ส าหรับพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา  
และห้องอาบน้ า ท าความสะอาดทั้งก่อนและหลัง 
การใช้บริการทุกครั้ง และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลัง 
ใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่อง 
ออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร และ 
ลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

6) จดัให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม  หรื อ เป็ นหวั ด  ส าหรั บผู้ ป ระกอบการ  
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
ฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้
กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 

3) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face 
Shield ขณะใช้บริการ    

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งบริเวณ
ห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งดบริการในส่วน
การอบตัว อบไอน้ า  

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร   

6) การจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 
ในข้อ 1) 

 

4) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 

5) กก. และ สธ.ออกคู่มือ 
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพ้ืนที ่

6) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ
หรื อการจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 



- ๑๐ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ง. สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้ง 
และในร่ม 

     

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ห้องอาบน้ า   
ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้
ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ า  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  

4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ า 
อย่างน้อย ๒ เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้งดบริการในส่วนการอบตัว 
อบไอน้ า 

5) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ า 
ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ เพ่ือให้ค าแนะน า
การใช้บริการ ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ า 
ให้บ้วนน้ าและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี  

6) ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริ การ โดยจ ากัดจ านวน
ผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ของสระว่ายน้ า โดยคิดเกณฑ์ 
150 ตารางเมตร ต่อ ผู้ใช้บริการ 1 คน  รวมทั้ง 
ให้ว่ายน้ าโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม และจ ากัดระยะเวลา 
การใช้บริการไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน  

7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ
ก่อนเข้าสระว่ายน้ า ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค     
ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ใช้บริการ       
สระว่ายน้ า รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ า ให้มีความเป็นกรด-ด่าง ระดับ
คลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ า
ในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ ใช้บริ การทราบ 
เป็นประจ าทุกวัน 

3) จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด หรืออาจ
ติดตั้งอุปกรณ์ก้ันเลนว่ายน้ าให้มีความกว้างของเลน 
การว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายน้ า
ตามเลนที่ก าหนดเลนละไมเ่กิน 1 คน  

4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง
บริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า  

5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในข้อ 1) 
 

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 

2) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพ้ืนที ่

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อการจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 



- ๑๑ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

จ .  ส วนพฤกษศาสตร์  ส วนดอกไม้  
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้  แ ห ล่ ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุด
สาธารณะ หอศิลป์ 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะ
ห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอย 
ทุกวัน 

2) ให้ เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่  ผู้ ใช้บริการทุกคน 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง 
อย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับห้องสมุดสาธารณะ  

5) ให้มีลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมทั้ง
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และให้ควบคุมจ านวน
ผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือ 
ใช้บริการ ทั้งนี้ ให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้า
ชมได้ไม่เกิน ๑๐ คนภายใต้การน าชมของเจ้าหน้าที่
ประจ าสถานที่ และเปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม
ตามมาตรการหลัก 

6) เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมทั้ง
จัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์  
และจองคิวเข้าใช้บริการล่วงหน้า 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานบริ การ 
ผู้ใช้บริการ และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

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

3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึง
ห้องสุขา  

4) ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว 
จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร    

5) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่ม 
ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด 

6) พิจารณาก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัด
ในระบบจองคิว เพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด  

7) อาจให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ออน ไลน์ ทดแทน  เ พ่ื อลดความแอ อัดข อ ง 
การใช้บริการในสถานที ่
 

1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ศปก.จังหวัด ศปก.อ าเภอ 
ศปก.ต าบล และ อปท. 
ทส. และ/หรือ วธ. ออก
คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และมีหน้าที่ก ากับดูแล 

2) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

 
 



- ๑๒ - 
 

หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก าหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อท าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจการหรือกิจรรม ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2 / ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
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