
 
 
 
 
 
 

 ค ำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี 
   ที ่1340/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 

 
  ตำมทีจ่ังหวัดปรำจีนบุรี ได้มีค ำสั่งที่ 1269/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2563 เรื่อง ปิดสถำนที่
ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus                   
Disease 2019 (COVID-19)) ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี นั้น 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑) 
ของข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ง พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน           
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563   ค ำสั่งศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 
พฤษภำคม 2563 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
ปรำจีนบุรี ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 21/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีค ำสั่ง ดังนี้ 
  ข้อ 1 ผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ โดยให้ใช้อำคำร
สถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเฉพำะที่ด ำเนินกำรในลักษณะของกำรให้ควำมช่วยเหลือ            
กำรสงเครำะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปกำระเด็กก ำพร้ำที่ประสบปัญหำครอบครัว เด็กยำกไร้ หรือเด็กด้อยโอกำส   
และอำจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หำกปล่อยให้เด็กอำศัยอยู่ในสถำนที่พักอำศัยของตนหรือที่อ่ืน หรือเป็นกำรใช้อำคำร
สถำนที่ดังกล่ำวเพ่ือกำรท ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ แต่ยังคงงดเว้นกำรใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ หรือกำรฝึกอบรม 
  ข้อ 2 ผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ของประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำง ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำร
ก ำหนดรวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำงๆ ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรม ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี  เคยมีค ำสั่ งปิดสถำนที่ ไว้ เป็นกำรชั่ วครำวตำม พระรำชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘                               
และตำมข้อก ำหนด (ฉบับที่ 5) สำมำรถเปิดด ำเนินหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้ เพ่ิมเติมตำมควำมสมัครใจ                     
และควำมพร้อม ดังต่อไปนี้ 
  (1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 

ก. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดด าเนินการได้ แต่ยังคงห้าม     
การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้ก ำจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 

/3) ให้มีจุดบริการ… 
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3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ และระหว่ำงที่นั่งรวมถึงระยะห่ำงระหว่ำงกำรเดิน      

อย่ำงน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด 
6) ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภำยในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 
มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) ลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่จ ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัส
ระหว่ำงกันและลดกำรเสียงดังภำยในร้ำนอำหำร 

3) กรณีจ ำหน่ำยอำหำรแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบกำรบริกำรโดยงดกำรตักอำหำร
ส่วนกลำงด้วยตนเอง รวมถึงกำรตักอำหำรในภำชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
5) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงห้องสุขำ 
6) เพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำม

เหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทน 
ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่

เป็นการจ าหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม          
(ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือท าเล็บ  
ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญสถานที่
เล่นสเก็ต หรือ โรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ า            
สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถาน
ประกอบการนวด แผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม 

ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด าเนินกิจการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดด าเนินการ
ได้  จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้ก ำจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน และเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและช ำระรำคำสินค้ำ   

อย่ำงน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรม

เท่ำท่ีจ ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้ 

/6) สถานที่จ าหน่าย... 
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6) สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์  

ดีพำร์ทเมนท์สโตร์ ไฮเปอร์มำร์เก็ต ในขั้นต้นให้เปิดเฉพำะในกำรน ำกลับไปบริโภคที่อ่ืน หำกประสงค์เปิด
ให้บริกำรในสถำนที่นั้น สำมำรถท ำได้โดยให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรข้อ 2 (1) ก.  

๗) ให้โรงเรียนสอนดนตรี ภำษำ เต้น สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ สอนศิลปะ สอนขับ
รถยนต์ โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้ (ยิม) โรงเรียนสอนท ำอำหำร หรือสถำนที่เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน      
กำรสอบ หรือกำรฝึกอบรมยังคงปิดกิจกำรต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๕) ข้อ ๒(๑) 

๘) ร้ำนเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส ำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรมสระ 
ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๖) ข้อ ๑(๑)ง. 

มำตรกำรเสริม 
1) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่

เพียงพอในกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร และมีกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย 
จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภำยในสถำนที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
และงดกิจกรรมที่ท ำให้เกิดควำมแออัดหรือมีกำรรวมกลุ่มคน 

3) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงภำยในห้องสุขำ 
4) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด

รับส่งผู้โดยสำรขนส่งสำธำรณะ และภำยในอำคำร 
5) อำจจัดให้มีกำรรับ – ส่งพนักงำน ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อ

ขณะใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะ 
6) จัดให้มีกำรแนะน ำผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ 

ควบคุม ก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่

ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้ก ำจัด

ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตำมมำตรฐำน 
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันและระยะห่ำงระหว่ำงแผงค้ำ และเว้นระยะห่ำงในกำร

เลือกสินค้ำและช ำระรำคำสินค้ำ อย่ำงน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรม

เท่ำท่ีจ ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้ 

6) สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดใหญ่ ในขั้นต้นให้เปิด
เฉพำะในกำรน ำกลับไปบริโภคที่อ่ืน หำกประสงค์เปิดให้บริกำรในสถำนที่นั้น สำมำรถท ำได้โดยให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรข้อ 2 (1) ก.  

/มาตรการ… 
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มำตรกำรเสริม 
1) ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดใหญ่ ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออก

จำกสถำนที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอในกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร และมีกำรคัดกรองไข้ 
และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำรและผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำ
อำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภำยในสถำนที่รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
และงดกิจกรรมที่ท ำให้เกิดควำมแออัดหรือมีกำรรวมกลุ่มคน 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
4) จัดให้มีกำรแนะน ำผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ 

ควบคุมก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการ

ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้ มีภาระพึ่งพิงให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่ มีการรับตัวไว้พักค้างคืน          
เป็นปกติธุระ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม 
ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพำะพ้ืนที่เยี่ยมญำติ และให้ก ำจัดขยะ

มูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตำมมำตรฐำน 
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงส ำหรับห้อง

รวมอย่ำงน้อย 2 เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่ส ำหรับผู้ ใช้บริกำรที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโรค และ
ผู้ใช้บริกำรรำยใหม่เพื่อเฝ้ำระวังสังเกตอำกำรโรคติดเชื้ออย่ำงน้อย 14 วัน 

5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริกำรรำยใหม่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของสถำนพยำบำล หรือสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

6) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร และญำติที่มำเยี่ยม มิให้แออัด และให้มีลงทะเบียน    
ก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้     
ตำมควำมเหมำะสมหรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้ 

มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรและญำติ ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ   
กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) ผู้ ให้บริกำรสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตำมมำตรฐำนสถำนพยำบำล และสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี 
5) งดกำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน รวมทั้งกำรตักอำหำรส่วนกลำงด้วยตนเอง         

และกำรตักอำหำรในภำชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
 

/6) จดัให้ม…ี 
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6) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้ำนสุขภำพของพนักงำน ผู้ใช้บริกำร และญำติที่มำเยี่ยม

ได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรให้รีบรำยงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบทันที 

7) จัดให้มีกำรแนะน ำพนักงำน ผู้ใช้บริกำร ญำติที่มำเยี่ยม รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ 
ควบคุม ก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคอย่ำงเคร่งครัด 

จ. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์ซึ่ง เ ม่ือรวมคณะท างาน             
หน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ โดยให้เจ้าของ
หรือผู้จัดการสถานที่ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก  
1) ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรท ำงำน และก ำจัด

ขยะมูลฝอย 
2) ให้ผู้ร่วมงำนทุกคน สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ นักแสดงให้สวมหน้ำกำก

อนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ก่อนเข้ำและออกจำกหน้ำฉำก 
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมงำน มิให้แออัดและเป็นกำรรวมกลุ่ม ทั้งนี้โดยส่วนงำนหน้ำฉำก

มีกำรรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 10 คน และให้ออกนอกบริเวณถ่ำยท ำทันทีเมื่อเสร็จภำรกิจ 
6) จัดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำกองถ่ำยท ำ และเพ่ิมแอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำง

โทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
ทดแทนด้วย 

มำตรกำรเสริม 
1) มำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับผู้ร่วมงำน 

และนักแสดงตำมขีดควำมสำมำรถ 
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดีขณะถ่ำยท ำภำยในอำคำร และเลี่ยงกำรถ่ำยท ำในบริเวณ

ที่อับอำกำศ 
3) ให้มีกำรจัดอำหำรและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอำหำรในภำชนะหรือใช้

อุปกรณ์ร่วมกัน 
4) เลือกใช้พ้ืนที่ถ่ำยท ำที่มีบริเวณกว้ำงเพียงพอเพ่ือให้แบ่งพ้ืนที่ตำมส่วนงำนให้ชัดเจน    

ในอัตรำส่วน 1 คนต่อ 10 ตำรำงเมตร และแต่ละส่วนงำนห่ำงกันอย่ำงน้อย 2 เมตร 
5) ให้มีกำรเว้นระยะห่ำง ทั้งผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร ผู้อยู่เบื้องหลังกำรผลิตต่ำง ๆ 

และงดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกำสใกล้ชิดกัน ทั้งนี้ให้งดผู้ร่วมชมกำรถ่ำยท ำ 
6) ให้มีกำรให้ค ำแนะน ำผู้ร่วมงำน นักแสดง และ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงำน     

พร้อมทั้งมีกำรตรวจตรำ ควบคุม ก ำกับ กำรท ำงำน ลดกำรรวมก ลุ่มใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง              
ตำมมำตรกำร ฯ เคร่งครัด 

 
 

/ฉ. ห้องประชุม… 
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ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ ากัด

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 200 คน  โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้ก ำจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 

ตลอดเวลำกำรประชุม 
3) ให้มีจัดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ และระหว่ำงที่นั่งรวมถึงระยะห่ำงระหว่ำงกำรเดิน       

อย่ำงน้อย 1.5 เมตร และกรณีท่ีนั่งเต็มงดเสริมเก้ำอ้ีหรือยืนร่วมประชุม 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรและผู้ร่วมประชุม มิให้แออัด ทั้ง พ้ืนที่รอเข้ำงำน           

จุดคัดกรอง ลงทะเบียนประทับตรำจอดรถ ประชำสัมพันธ์ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 
6) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น

ติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนในบำงพื้นที่ได ้

7) ให้หน่วยงำน หรือผู้รับผิดชอบในกำรจัดประชุมที่มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งแต่         
50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน ยื่นค ำร้องขออนุญำตต่อนำยอ ำเภอท้องที่ก่อนกำรประชุม และเมื่อได้รับอนุญำต
แล้วต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลัก ตำมข้อ 1) – 6) อย่ำงเคร่งครัด 

8) งดให้มีกำรจัดงำนเลี้ยงร่วมกับกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ ทั้งนี้ รวมถึงกำรพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม 
มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับพนักงำนบริกำร 

ผู้ใช้บริกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมก่อนเข้ำอำคำรและห้องประชุม และติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน 
รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมประชุมมีอำกำรป่วย ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้ำเกณฑ์
สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้เข้ำร่วมประชุมได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรประชุม 

3) งดให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตักอำหำร หรือรับเครื่องดื่มเอง ให้พนักงำนบริกำรเสิร์ฟอำหำร
และเครื่องดื่ม สวม Face Shield ขณะให้บริกำร และควบคุมให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลัก             
และมำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก. 

4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศท่ีดีในอำคำรและห้องประชุม รวมถึงห้องสุขำ 
5) อำจจัดให้มีกำรรับ-ส่งผู้เข้ำร่วมประชุม เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อขณะใช้บริกำรขนส่ง

สำธำรณะ 
6) พ้ืนที่รอเข้ำงำนและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
7) จัดให้มีกำรให้ค ำแนะน ำผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมประชุม ตรวจตรำ ควบคุม ก ำกับกำรให้บริกำร

และกำรจัดประชุม ลดกำรรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
8) อำจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้ำงำนแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับส ำหรับกำร

ประชุมออนไลน์ 
/(2)กิจกรรม… 
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  (2)กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 

ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านท าเล็บทั้งที่อยู่ในและ
นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะการเสริมความงาม          
เรือนร่าง และผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้ก ำจัด

ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตำมมำตรฐำน 
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่   

และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำร
ควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได ้

มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) ผู้ ให้บริกำรสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตำมมำตรฐำนสถำนพยำบำล และสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี 
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอำกำร

เข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำร 
6) จัดให้มีกำรแนะน ำผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ 

ควบคุมก ำกับให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
ข. สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนสที่ มิ ได้ตั้ งอยู่ ในห้ างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า               

หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยยกเว้นการใช้ 
เครื่องเล่น เครื่องลู่ว่ิง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม โดยให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน ห้องสุขำ ก่อนและหลังให้บริกำร ส ำหรับพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ  

เครื่องเล่น อุปกรณ์ และห้องอำบน้ ำ ท ำควำมสะอำดทั้งก่อนและหลังกำรใช้บริกำรทุกครั้ง และให้ก ำจัด             
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ ประกอบกำร พนักงำนบริกำร สวมหน้ ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ ำ                
ส ำหรับผู้ใช้บริกำรต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ทั้งก่อนและหลังใช้บริกำร 

3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
/4) ให้เว้นระยะ… 
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4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่ำงระหว่ำงเครื่องออกก ำลังกำย/อุปกรณ์ อย่ำงน้อย      

2 เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงออกก ำลังกำย 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด และจ ำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน       

2 ชั่วโมงต่อวัน 
6) จัดให้มีกำรใช้ค ำแนะน ำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุม ก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร  

ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
7) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น

ติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนทดแทนได ้

มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรฟิตเนสได้ทุกคน หำกพบผู้ป่ำย หรือผู้ที่มี
อำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้ 

3) อำจให้ผู้ใช้บริกำร และพนักงำนบริกำรสวม Face Shield ขณะใช้บริกำร 
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขำ และห้องอำบน้ ำ      

ทั้งนี้ ให้งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบไอน้ ำ 
5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร โดยมีพ้ืนที่

ส ำหรับฟรีเวทด้วยดัมบ์เบล และบำร์เบล อย่ำงน้อย 5 ตำรำงเมตรต่อผู้ใช้บริกำร 1 คน 
6) กำรจ ำหน่ำยหรือบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและ

มำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก. 
ค. สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้มี

การปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน               
ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา โดยให้เจ้าของหรือ
ผู้จัดการสถานที่ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน ห้องสุขำ ก่อนและหลังให้บริกำรส ำหรับพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ 

อุปกรณ์กีฬำ และห้องอำบน้ ำ ท ำควำมสะอำดทั้งก่อนและหลังกำรใช้บริกำรทุกครั้ง และให้ก ำจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำรต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ทั้งก่อนและหลังใช้บริกำร 

3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่ำงระหว่ำงเครื่องออกก ำลังกำย/อุปกรณ์ อย่ำงน้อย      

2 เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงเล่นกีฬำและออกก ำลังกำย 
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด และจ ำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน       

2 ชั่วโมงต่อวัน 
 

/6) จัดให้มีการ… 
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6) จัดให้มีกำรให้ค ำแนะน ำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุมก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้

บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
7) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น

ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
ทดแทนได ้

มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำสถำนที่ ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรฟิตเนสได้ทุกคน หำกพบผู้ป่ำย หรือผู้ที่มี
อำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้ 

3) อำจให้ผู้ใช้บริกำร และพนักงำนบริกำรสวม Face Shield ขณะใช้บริกำร 
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขำ และห้องอำบน้ ำ ทั้งนี้ 

ให้งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบไอน้ ำ 
5) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร  
6) กำรจ ำหน่ำยหรือบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและ

มำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก. 
ง. สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่

ด าเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 
มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ห้องอำบน้ ำ ห้องสุขำ ทั้งก่อนและหลั งกำร

ให้บริกำร และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้พนักงำนบริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ และผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำก

อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ก่อนและหลังใช้บริกำรว่ำยน้ ำ 
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน ขณะอยู่ในสระว่ำยน้ ำอย่ำงน้อย 2 เมตร โดยถือหลัก

หลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน ทั้งนี้ ให้งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบไอน้ ำ 
5) จัดให้มีพนักงำนดูแลควำมปลอดภัยสระว่ำยน้ ำปฏิบัติงำนขณะที่มีกำรใช้บริกำร เพ่ือให้

ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำร ลดกำรพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ำยน้ ำ ให้บ้วนน้ ำและทิ้งสำรคัดหลั่งอย่ำงถูกวิธี 
6) ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโดยจ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรตำมขนำดพ้ืนที่ของสระว่ำยน้ ำ 

โดยคิดเกณฑ์ 150 ตำรำงเมตร ต่อ ผู้ใช้บริกำร 1 คน รวมทั้งให้ว่ำยน้ ำโดยไม่เป็นกำรรวมกลุ่ม และจ ำกัด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 

7) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนทดแทนได ้

 
/มาตรการ… 
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มำตรกำรเสริม 
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับพนักงำน 

และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำสระว่ำยน้ ำ ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) จัดให้มีกำรเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำในสระว่ำยน้ ำ ให้มีควำมเป็นกรด-ด่ำง ระดับคลอรีนตกค้ำง หรือกำรตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรฆ่ำเชื้อโรคของสระว่ำยน้ ำในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเป็นประจ ำทุกวัน 

3) จัดให้มีกำรตรวจตรำ ดูแลควำมปลอดภัย ควบคุมก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร 
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด หรืออำจติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ำยน้ ำให้มีควำมกว้ำงของเลน
กำรว่ำยอย่ำงน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริกำรว่ำยน้ ำตำมเลนที่ก ำหนดเลนละไม่เกิน 1 คน 

4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ ห้องอำบน้ ำ 
5) จดัให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร 
6) กำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและมำตรกำร

เสริมในข้อ 2 (1) ก. 
จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ด าเนินการตาม 
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้ 

มำตรกำรควบคุมหลัก 
1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพำะห้องสุขำ พำหนะที่ให้บริกำร   

ภำยในสถำนที่ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนที่ ผู้ใช้บริกำรทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ 
3) ให้มีจัดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร รวมถึงระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ       

และระยะห่ำงท่ีนั่งอย่ำงน้อย 1 เมตร ส ำหรับห้องสมุดสำธำรณะ 
5) ให้มีกำรลงทะเบียนเพ่ือกำรจองคิวเข้ำใช้บริกำร รวมทั้งก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่    

และให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้ำชม หรือใช้บริกำร ทั้งนี้ให้รวมกลุ่มในกำรใช้
บริกำรหรือเข้ำชมได้ไม่เกิน 10 คน ภำยใต้กำรน ำชมของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนที่ และเปิดให้บริกำรได้       
เมื่อมีควำมพร้อมตำมมำตรกำรหลัก 

6) เพ่ิมมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำม
เหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้ รวมทั้งจัดให้ มีระบบ
ลงทะเบียนใช้บริกำรแบบออนไลน์ และจองคิวเข้ำใช้บริกำรล่วงหน้ำ 

มำตรกำรเสริม 
1) มำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด ส ำหรับพนักงำน

บริกำร ผู้ใช้บริกำร และติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เขำ้เกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

 
/2) ร้านอาหาร… 
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2) ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม ในสวนพฤกษศำสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กำรเรียนรู้ 
แหล่งประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน ห้องสมุดสำธำรณะ หอศิลป์ ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและ
มำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก. 

3) จดัให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดีภำยในอำคำรรวมถึงห้องสุขำ 
4) ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้ำงำนและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 

1 เมตร 
5) จัดให้มีกำรให้ค ำแนะน ำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุม ก ำกับกำรให้บริกำร ลดกำร

รวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 
6) ก ำหนดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรจำกต่ำงจังหวัดในระบบจองคิว เพ่ือลดกำรเดินทำงข้ำม

จังหวัด ทั้งนี้อำจให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ทดแทน      

  ในกรณีที่เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ 2 (1) (2) ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่
จังหวัดปรำจีนบุรีก ำหนด ตำมมำตรกำรควบคุมหลักและมำตรเสริม ในค ำสั่ งนี้  จังหวัดปรำจีนบุรี                
จะสั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำว เฉพำะรำย 

  ทั้งนี ้ต้ังแต่วันที่  17  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
            (นำยพิบลูย์  หัตถกิจโกศล) 
                   ผูว้่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
        ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดปรำจีนบุรี 
                           ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดปรำจีนบุรี 


