
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่1546 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  

 
  ตามทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี ได้มีค าสั่งที่ 1269/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี และค าสั่งที่ 1340/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑) 
ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน           
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ค าสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 24/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีค าสั่ง ดังนี้ 
  ข้อ 1 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบหรือการ
คัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (1) การใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่
ผ่อนคลายให้ท ากิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการ
จัดรูปแบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็น
ส าคัญ 
 (2) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือการประชุม การจัดการสอบ 
การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน 
 ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (1) หรือ (2) ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งค าแนะน าของทางราชการ     
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 

 1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน 
รวมถึงห้องสุขา และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

 2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม
กิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

 
/3) ให้มีจุดบริการ... 
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 3) ให้มีจุดบริการล้างมือดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันและเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียน  

อย่างน้อย ๑ เมตร  
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลด
เวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับ
เวลาการเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียน   
บางรายวิชา 

 6) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาด าเนินกิจการ
หรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่    
ทางราชการก าหนด 

 7) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคาร หรือ  
รับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย  
และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

 2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

 3) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับประทานอาหาร ห้องน้ า 

 4) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม ก ากับการเรียนการสอน การสอบ สอบคัดเลือก 
การฝึกอบรม และงานธุรการที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

 5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ข้อ 2 ผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพ่ิมเติมจากที่ได้ก าหนดไว้แล้วตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และข้อก าหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ค. 2563 ภายใต้การ
ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ      
ให้สถานที่หรือการด าเนินกิจกรรมทีผู่้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เคยมีค าสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 5) สามารถเปิดด าเนินการหรือท ากิจกรรม
บางอย่างไดเ้พ่ิมเติมตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

 

          /(1) กิจกรรมด้าน… 
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  (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 

 ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา       
21.00 นาฬิกา โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้          

 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้า และช าระสินค้า 

อย่างน้อย ๑ เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน  หรือลดเวลาในการท า

กิจกรรมเท่าที่จ าเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 6) สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 

ในขั้นต้น ให้เปิดได้โดยอาจให้น ากลับไปบริโภคที่อ่ืน แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถท าได้   
โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ข้อ 3 

 7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม 
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

 8) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ

ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

 2) จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารที่ดี รวมถึงในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

 3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
และงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

 4) จดัให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร 

 5) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

 6) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุมก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

 7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 
                /ข. ศูนย์แสดงสินค้า… 
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 ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดด าเนินการจัด
ประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ ากัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาด
ไม่เกินสองหม่ืนตารางเมตร และเปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ให้งดเว้นการจัดการ
แข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้มาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจ
เกิดภาวะไร้ระเบียบได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด   

ขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากาก

อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้ามิให้แออัด โดยพิจารณาจัด     

เป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในพ้ืนที่โดยรวมและพ้ืนที่บู๊ทแสดงสินค้า (โดยคิดเกณฑ์จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมตาม
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน) 

 6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม 
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด 

 7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ รวมทั้งพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับส าหรับการจัดนิทรรศการ  การแสดงสินค้า 
แบบออนไลน์ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด 

 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ

ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ทุกคน ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

 2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีภายในอาคาร ศูนย์ประชุม พ้ืนที่จัดแสดง
สินค้า นิทรรศการ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่าง
สม่ าเสมอ 

 3) งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เปิด
โอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

 4) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ หรือจัดให้มีการ   
รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อ 

 5) พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตราควบคุม ก ากับการให้บริการและการ

จัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
         /7) ให้พิจารณา…

  



-5- 
 

  7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดด าเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสใหผู้้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ
หรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด
ขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท า
กิจกรรมเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 6) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด 

 2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความ
สะอาดครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
 3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่และงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความ
แออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 
 4) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมส าหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดด าเนินการโดยจ ากัด
เวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน  อุปกรณ์ก่อน  
และหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
 3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
         /5) ให้พิจารณา… 
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 5) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้
สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 6) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่
ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และ
ผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
 2) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขน
ยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
 3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
 4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท า ความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว เพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรคได้ 

 จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นของ
เจ้าหน้าที่เพื่อการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และการจัดเตรียมความ
พร้อมของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดิน อย่าง
น้อย 1 เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
 6) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร 
 3) ให้งดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเองรวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน 
 4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
 
                   /5) จัดให้ม…ี 



-7- 
 

 5) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี รวมถึงห้องสุขา     
 6) เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  

 (2) กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 
   ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้  

 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา 
และห้องอาบน้ าและให้ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง 
อย่างน้อย 1.5 เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
 6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนด 
 7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนด 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
 4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
 5) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ข. สถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย    
(งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ าแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า ยกเว้น 
สถานประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือ
ผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

                    /มาตรการ… 



     -8-      
       
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา 
ห้องอาบน้ า อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ า รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ และก าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ยกเว้นขณะอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ า ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง 
อย่างน้อย 1.5 เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
 6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่          
ทางราชการก าหนด 
 7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
 4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
 5) จัดให้มีการแนะน า ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ค. สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้เล่นในการ
เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ าแบบรวม โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือ
ผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้อง
อาบน้ าทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย   
๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกก าลังกาย 
               /5) ให้ควบคุม… 
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 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
 6) จัดให้มีการให้ค าแนะน า ผู้ใช้บริการ ตรวจตราควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้
บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนด 
 8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน  
ที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
ทัง้นี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ทุกคน  หากพบผู้ป่วย      
หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 
 3) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวมFace Shield ขณะใช้บริการ 
 4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
และห้องอาบน้ า ทั้งนี ้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างสม่ าเสมอ 
 5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อมการ    
ชกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม โดยให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ กระสอบทราย นวม
ทั้งด้านนอกและด้านในห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ส าหรับผู้ใช้บริการหรือนักมวยต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
หรือการฝึกซ้อม 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการ หรือฝึกซ้อมมวย ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
 6) จัดให้มีการให้ค าแนะน า ผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้
บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนด 
                  /8) ให้มีการ… 
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 8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน   
ที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการหรือนักมวย ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่
ก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกสอน ผู้ใช้บริการหรือนักมวยได้ทุกคน     
หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
 3) อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอน พนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
รวมทั้งกรณีใช้นวมร่วมกันอาจสวมถุงมือยางก่อนสวมนวมได้ 
 4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
และห้องอาบน้ า ทั้งนี ้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
 5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 6) กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย ให้บริการที่พักกับนักมวย หรือผู้ใช้บริการ 
อาจพิจารณาแยกห้องพักเป็นรายบุคคล หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 7) งดให้บริการอบตัว หรืออบไอน้ าแบบรวม 
 8) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 จ. สนามกีฬา ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกก าลังกายหรือการ
ฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน
และมีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกินสิบคน โดยให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ก่อนและหลังให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน    
2 ชั่วโมงต่อวัน 
 5) จัดให้มีการให้ค า แนะน า ผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการ
ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม 
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 
 7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 
                    /มาตรการ… 
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 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสนามกีฬาได้ทุกคน  หากพบผู้ป่วย 
หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 
 3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ทั้งนี ้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
 4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์ เบลด หรือการละเล่นอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะเพื่อการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อม โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด 
รวมทั้งโบว์ลิ่ง (ท าความสะอาดลูกโบว์ลิ่งก่อนเล่นทุกครั้ง) และห้องสุขาก่อนและหลังให้บริการและให้ก าจัด  
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างท ากิจกรรม 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน    
2 ชั่วโมงต่อวัน 
 6) จัดให้มีการให้ค า แนะน า ผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการ
ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 7) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 
 8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดได้ทุกคน 
หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
 3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ทั้งนี ้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
                     /4) จัดให้… 
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 4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการ
สถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์และห้องสุขา ก่อนและหลัง
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด (โดยคิดจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่
ห้องเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน) และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 
 5) จัดให้มีการให้ค า แนะน า ผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการ
ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 6) ให้ผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ทางราชการก าหนด 
 7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน  
หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้ 
 3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ทั้งนี ้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
 4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ซ. สระน้ าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ าในบึง เช่น เจ็ดสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่อง
เล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้เปิดด าเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจ ากัดจ านวนผู้เล่นตาม
จ านวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ เครื่องเล่น เสื้อและอุปกรณ์ชูชีพ     
ห้องอาบน้ า ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
                 /2) ให้ผู้…  
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 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะท ากิจกรรม อย่างน้อย 1.5 เมตร โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
  5) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม 
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  รวมทั้งจัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย
ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับและให้ค า แนะน า ในการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 6) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ จัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ   
และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได ้
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
พนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 
 2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน ้า 
ทั้งนี ้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
 3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 4) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ร่วม
กิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน ส าหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ล าตัดหรือการ
แสดงพื้นบ้านอ่ืนๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอ่ืนที่อาจมีความเสี่ยงต่อ
การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือ
ผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดอุปกรณ ์พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และก าจัด
ขยะมูลฝอย 
 2) ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา      
ที่ให้บริการและใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม โดยจ ากัดจ านวน
ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที ่
 6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม 
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 
          

                                        /7) ให้มีการ... 
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 7) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ทั้งพนักงาน 
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
 3) ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
 4) อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว และ 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง 
 5) จัดให้มีการแนะน า ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ร่วม
กิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ 
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการ
ภายในสถานที่ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ที่ใช้บริการ 
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่โดยไม่ให้แออัด 
 6) ให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการและให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ    
มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชมหรือใช้บริการ 
 7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่           
ทางราชการก าหนด 
 8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน      
ที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 มาตรการเสริม 
 1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงาน
บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 
 2) การจัดแสดงโชว์ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริมในข้อ 2 (2) ซ. 
         /3) จัดให้มี… 
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 3) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 
ทั้งนี ้ให้ท าความะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
 
 4) ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน     
อย่างน้อย 1 เมตร 
 5) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการ ลดการ
รวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 6) พิจารณาก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว  เพ่ือลดการ
เดินทางข้ามจังหวัด 
 7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 ข้อ 3 กรณีมีการจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ ตามข้อ 1 และข้อ 2 
(1) ข,ค, (2) ค,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้  
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด
ขยะมูลฟอยทุกวัน 
 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่าง
น้อย 1 เมตร โดยจ านวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
 6) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 
 2) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร 
 3) กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการให้งดการตักอาหาร
ส่วนกลางด้วยตนเองรวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
 4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
 5) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี รวมถึงห้องสุขา 
 6) เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 
    
                  /ในกรณีที…่ 
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 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดปราจีนก าหนดตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ในค าสั่งนี้ 
จังหวัดปราจีนบุรีจะสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว เฉพาะราย  

  ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
            (นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล) 
                   ผูว้่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
        ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี 
                           ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดปรำจีนบุรี 


