








มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับท่ี 1/2564 ลงวันที ่๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
สถานที่ตามข้อ 4 ของประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังต่อไปนี้ 

4(1) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 1) ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคมุจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 
6) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน สถานที่จำหน่ายอาหาร 
7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำ หรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ 

      ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
8) ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดัง 

       ภายในร้านอาหาร 
9) กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหาร 

       ในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
10) จัดให้มีระบบคิวและมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
11) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงห้องสุขา 
12) เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ท่ีทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล 

       และรายงานทดแทน 
 

ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซ้ือ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร 
ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือ 
เครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ 
ห้ามการบริโภค สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมี 
แอลกอฮอล์ในสถานที่ ดังกล่าวนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับท่ี 1/2564 ลงวันที ่๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

  4(๒) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 
   คอมมูนิตี้มอลล์ 

1)   ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2)   ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
3)   ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4)   ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็นโดยถือหลัก 

           หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข ้ไอ จาม หรือเปน็หวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ 
7) จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
8) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด ตามความเหมาะสมและความจำเป็น        

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
4(๓) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ 
สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการ 
จัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัด 
นิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจำกัด 
พื้นท่ีรวมในการจัดงานขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 
20,000 ตารางเมตร   
ให้งดเว้นการจัดการแข่งขันกิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใด 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น 
และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้ามิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในพ้ืนที่โดยรวม 

และพ้ืนที่บู๊ทแสดงสินค้า (โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน) 
6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที ่หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ 

ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมทั้งพิจารณา              

ใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ      
แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ที่ทางราชการกำหนด 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
 8) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ        

       ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มี              
       ระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค         
       ตามแนวทางทีก่ำหนด    
9) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ศูนย์ประชุม พื้นที่จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ รวมถึงห้องสุขา  

 ทัง้นี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 
10)     งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอืน่ใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น  

 และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
11)  พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ หรือจัดให้มีการรับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดความแออัด 

  ของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
12)  พ้ืนที่รอเข้างานและพื้นท่ีรอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
13)  จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง  

 ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
14)   ใหพิ้จารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที ่และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรปูแบบใหมใ่นระยะยาว 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

 4(๔) ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุมและการให้บริการ 
3) ให้มจีุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1.5 เมตร  
5) และกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอ้ี หรือยืนร่วมประชุม 
6) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุมมิให้แออัด ทัง้พ้ืนที่รอเข้างานจุดคัดกรองลงทะเบียน ประทับตราจอดรถ 
7) ประชาสัมพันธ์ บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 
8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใชแ้อพพลิเคชั่นไทยชนะหรอื แอพพลิเคชั่นอ่ืน  ๆที่ทางราชการกำหนด 

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ 
ทัง้นี้การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน 

9)  มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุม 
10)  จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้ารว่มประชุมได้ทุกคนหากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค        

 ภายหลังจากการประชุม 
11)   งดให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหาร หรือรับเครื่องดื่มเอง ให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม สวม Face Shield 

  ขณะให้บริการ 
12)   จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีภายในอาคารและห้องประชุมรวมถึงห้องสุขา 
13)   อาจจัดให้มีการรับ – ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

  พืน้ที่รอเข้างานและพื้นท่ีรอคิวจัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
14)    จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บรกิาร ผู้รว่มประชุม ตรวจตรา ควบคมุกำกับการให้บริการและการจัดประชุม ลดการรวมกลุ่มใกลช้ิดกัน 

  โดยให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
15)   อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้างานแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์ 

 

 ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวน 
 ผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นการประชุม 
 คณะกรรมการผู้ถือหุ้น หรือการประชุม 
 การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เขา้ร่วมประชุม 
 มาจากหน่วยงานเดียวกันเพ่ือความสะดวก 
 ในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา  

  สถานทีใ่ห้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง 

  รวมถึงสถานทีอ่ื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
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มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับท่ี 1/2564 ลงวันที ่๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
4(๕) ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้า 1) ทำความสะอาดพื้นที ่พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรอืแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรอืระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ 

สัมผัสระหว่างกัน 
6) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข ้ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ 

ตามขีดความสามารถ 
7) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก 
8) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด ตามความเหมาะสมและความจำเป็น      

หรอืใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนก็ได้ 

ปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และ 
ตลาดนัด 
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มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับท่ี 1/2564 ลงวันที ่๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
   4(๖) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง  
   หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 

1) ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 
2) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่างแผงค้า และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง     

การติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ที่ทางราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วย การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

6) ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ให้มีการควบคุมทางเข้าออกลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอ     
ในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรอื เป็นหวัด สำหรับ 
ผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวน โรคตามแนวทางที่กำหนด 

7) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด      
หรือมีการรวมกลุ่มคน 

8) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
9) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ    

ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

แนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับท่ี 1/2564 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
        เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

  4(๗) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม  
  สำหรับ บุรุษหรือสตรี 

1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ  
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
5) ให้พิจารณาควบคมุจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็น และงดรอรับบริการ 

ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
7) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
8) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
9) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 
10) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด ตามความเหมาะสมและความจำเป็น       

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

4(๘) สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย 
 หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนทีจ่ัดสวสัดิการให้แก่เด็ก 
 หรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิงให้เปิด 
 ดำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน 
 เป็นปกติธุระ 

1)  ทำความสะอาดพ้ืนที่ พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่เยี่ยมญาติและให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 
2)  ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงสำหรับห้องรวมอย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่

สำหรบัผู้ใช้บริการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่โรค และผู้ใช้บริการรายใหม่เพ่ือเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย14 วัน 
5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
6) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยมมิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้ 

แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้
7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ 

ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
8) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรคตามมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
9) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
10)  จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี 
11)  งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
12)  จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มี              

 อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการให้รีบรายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที 
13)   จัดให้มีการแนะนำพนักงาน ผู้ใช้บริการ ญาติทีม่าเยี่ยม รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุมกำกับการให้บริการและการใช้บริการ 

  ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
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กจิการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
  4(๙) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 

   และร้านทำเล็บ 
1) ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน 
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่น     

ไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
6) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ   

ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกำหนด 
7) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรคตามมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
8) จัดให้มีระบบควิและมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
9) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี 
10)  จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผูป้่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
11)  จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใชบ้ริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการให ้

เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

 4(10) สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม            
           และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ 
4) ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ 

           สัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ 
7) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
8) ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 

 4(11) สนามกีฬา 1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง             
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ 

สัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ 
7) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
8) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
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   4(12) สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรม 
   สาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย  
   สนามกีฬาลานกีฬา 

1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลัง 
การจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้เจ้าหน้าที ่ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ 

สัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ตามขีดความสามารถ 
7) งดจำหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา 
8) ต้องไมมี่ผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง 
9) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
  4(13) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา 
อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ 

1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆา่เชื้อโรค 
4) ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็น และงดรอรับบริการ 

ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
5) คัดกรองอาการป่วย ไข ้ไอ จาม หรือเป็นหวัดและงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ 
6) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
7) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

  4(14) สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม 
เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการ 
ปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการ 
แข่งขัน หากเล่นเป็นทีมให้มีผู้เล่นได้ ฝั่งละไม่ 
เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิล 
เทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา 

 1) ทำความสะอาดพื้น ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ สำหรับพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องอาบน้ำ 
ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหนา้กากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรอืน้ำยาฆา่เชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 1 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่น

กีฬาและออกกำลังกาย 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 
6) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม

หลักอย่างเคร่งครัด 
7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ  ที่ทางราชการกำหนด 

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
8) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ 

ก่อนเข้าสถานที่ ท้ังนีใ้ห้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
9) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ปว่ยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลงัจาก 

การใช้บริการได้ 
10)    อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ 
11)    จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี ้ให้งดบริการในส่วนการอบตัว            

   อบไอน้ำ 
12)    จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
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4(15) สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้ง 1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ห้องอาบน้ำ หอ้งสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  

          ก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ำ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

ทั้งนี้ให้งด บริการในส่วนการอบตัวอบไอน้ำ 
5) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภยัสระวา่ยน้ำปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ เพ่ือให้คำแนะนำการใช้บริการลดการพูดคุยขณะอยู่ 

ในสระว่ายน้ำ ให้บ้วนน้ำและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี 
6) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน้ำ โดยคิดเกณฑ ์150 ตารางเมตร ต่อ 

ผู้ใช้บริการ 1 คน รวมทั้งให้ว่ายน้ำโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 
7) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที ่และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ  ที่ทางราชการกำหนด 

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
8) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการก่อนเข้าสระว่ายน้ำ ทั้งนี้ 

ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณพีบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกำหนด 
9) จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้มีความเป็นกรด-ด่าง 

ระดับคลอรีนตกคา้ง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายนำ้ในทุกระบบ และแสดงให ้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน 

10)  จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 หรอือาจติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ายน้ำให้มคีวามกว้างของเลนการว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายน้ำตามเลนที่กำหนด 
 เลนละไม่เกิน 1 คน 

11)  จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ 
12)  จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
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4(16) สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ 1) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ ท้ังก่อนและหลังการให้บริการ 
          และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานที ่ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร  

          สำหรับห้องสมุดสาธารณะ 
5) ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 

          โดยจัดเป็นรอบเข้าชมหรือใช้บริการ ทั้งนี้ให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้าชมได้ไม่เกิน 10 คน ภายใต้การนำชมของเจ้าหน้าที่ 
          ประจำสถานที ่และเปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตามมาตรการ 

6) เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล       
      และรายงานทดแทนได้ รวมทัง้จัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์ และจองคิวเข้าใช้บริการล่วงหน้า 
7) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และติดสัญลักษณ์แสดง 

การคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 
8) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขา 
9) ให้มีระบบคิว และพื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
10)   จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการใหบ้ริการ ลดการรวมกลุ่ม ใกลช้ิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
11)   พิจารณากำหนดจำนวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิวเพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด 
12)   อาจให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบออนไลน์ทดแทน เพ่ือลดความแออัดของการใช้บริการในสถานที่ 
13)   สถานที่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ เปิดเวลา 06.00 น. – 18.00 น. 

 
 

พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ 

  และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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4(17) สระน้ำเพ่ือการเล่นกีฬาหรือกิจกรรม 
ทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสก ีไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น 
ประเภทบานาน่าโบ๊ต ล่องแก่ง และแคนู        
ให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน 

 และจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวน 
 เครื่องเล่นและขนาดพ้ืนที่ 
 

1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ  อุปกรณ์เครื่องเล่น เสื้อและอุปกรณ์ชูชีพ ห้องอาบน้ำ ห้องสขุา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะทำกิจกรรมอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
5) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยนัการปฏิบัติตามมาตรการ 

ป้องกันโรค รวมทั้งจัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับและให้คำแนะนำ 
ในการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

6) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี จัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ       
แอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติด 
สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 

8) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
อย่างสม่ำเสมอ 

9) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
10) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการ 

           รูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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4(18) โรงละคร โรงมหรสพ 1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ท้ังก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 
4) ให้นั่งเว้นระยะหนึ่งที่นั่งหรือห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตรเว้นแต่ผู้ที่มาด้วยกันให้นั่งติดกันได้ 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดและให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดำเนินการอื่นใดทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้คน 

มาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
6) ให้เจ้าของสถานที ่หรือผู้ประกอบกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบฉาย และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ 

ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได้ 

8) มีมาตรการคดักรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ 
ก่อนเข้า โรงละคร โรงมหรสพ และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงห้องแยกกรณีพบผู้ใช้บริการมีอาการป่วยและให้มี 
ระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด 

9) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี ้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรค    
อย่างสม่ำเสมอ 

10) พื้นที่การรอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้า 
และออกจาก โรงละคร โรงมหรสพ เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

11) ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุมกำกับการให้บริการอย่างทั่วถึงลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน 
12) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออกสถานที่โดยไม่แออัด และระบบ 

           จองตั๋วแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

4(19) สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 
ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวน 
ผู้ร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่จัดการแสดงที่เป็น 
การรวมกลุ่ม 

1) ทำความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่โดยไม่ให้แออัด 
6) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการและให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ 
7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนด 
8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที ่และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ทางราชการ      

กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
9) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที ่

พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง 
ที่กำหนด 

10)   การจัดแสดงโชว์ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
11)   จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

  และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 
12)   ให้มีระบบคิว และพื้นท่ีรอเข้างานและพื้นท่ีรอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
13)   จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตาม     

  มาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
14)   พิจารณากำหนดจำนวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด 
15)   ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการ รูปแบบ    

  ใหม่ในระยะยาว  


