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ค าน า 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งมีการแพร่

ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ตลอดจนการด ารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาด
ของโรคโควิด - 19 เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด - 19 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม 
ไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย และที่ส าคัญคือความร่วมมือ 
จากภาคประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) (ศบค.) จึงก าหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม  
ให้ทุกพ้ืนที่ยึดถือปฏิบัติ โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และน าปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ มาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจการและกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งจะมีการทยอยผ่อนปรน
เป็นระยะ และมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น  

 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) โดย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ประชุมหารือและจัดท าคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน
ปรนกิจการและกิจกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 
1 สีขาว เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือการด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ ได้ปรับตัวในการ
ด ารงชีวิตและด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนววิถีใหม่ (New Norm) ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
- 19 จะสิ้นสุดหรือยุติไปแล้วก็ตาม 
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ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 1 
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อาหารและสินค้า  
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 (3) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ า ตลาดชุมชน  14 
 (4) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  19 
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 (5) สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย  

สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะกิจกรรมในพ้ืนที่โล่งแจ้ง)  
23 
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(1)  ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า 
(2)  ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  

 รถสองแถว รถสามล้อ 
(3)  ขนส่งทางน้ า ได้แก่ เรือโดยสาร 
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จากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และสถาการณ์การระบาดของโควิด - 19 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีความจ าเป็นในการลดผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้มีการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พร้อมกับการด าเนินกิจกรรมป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมซึ่ งมี
ปัจจัยในการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่ควบคุมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้ 

1.1.1.1. ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพ้ืนที่ 
1.1.1.2. ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  

(1)  การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ 
(2)  การรวมกลุ่มคนจ านวนมาก  
(3)  พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมโอกาสในการแพร่เชื้อ  
(4)  ระยะเวลาในการท ากิจกรรมหรือใช้บริการ 

1.1.1.3. ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มที่ 1 สีขาว ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลาย พ้ืนที่ 

และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในเกณฑ์สูง 

2. กลุ่มที่ 2 สีเขียว ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนที่  
และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง 

3. กลุ่มที่ 3 สีเหลือง ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนที่
และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชี วิต และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

4. กลุ่มที่ 4 สีแดง ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนที่  
และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 
แนวทางมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 
 ก. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล 
          ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซ้ือ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ 
 



 
 

ข. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้า 
    เบ็ดเตล็ดที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ท าการหน่วยงาน 
    ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการน ากลับไปบริโภคท่ีอ่ืน 
ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ า และตลาดนัด 
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) 

 
2. กิจกรรมด้านการออกก าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ 

ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง และตามกติกาสากล ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู 
ค. สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะพ้ืนที่โล่ง

แจ้ง เพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกก าลังกายด้วยวิธีอ่ืนเป็นส่วนบุคคล) 
3. อ่ืนๆ  

ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการ

เสริมส าหรับพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลกัและมาตรการเสริมส าหรับพื้นที่ 
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 

(๑)  ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/
รถเข็น/หาบเร่/ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในบริเวณพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร  
(ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้ทุก
วันอย่างเพียงพอ 

1.2 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มี
ช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่ เ พียงพอ  
เว้นแต่งดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

1.3 จัดพื้นที่รอคิวรับอาหารแยกจากส่วนนั่งรับประทานอาหาร และมีระยะห่างระหว่างบุคคล  
อย่างน้อย 1 เมตร 

1.4 จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 
โดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกัน ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือหัวเราะเสียงดัง  

1.5 พิจารณาจัดท าฉากกั้น ระหว่างผู้รับประทานอาหาร  
1.6 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการช าระเงิน จุดบริการสั่งอาหาร  
1.7 พ้ืนที่ปรุงอาหารให้มีการแยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุง หรือประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่าง

อาหารสุกและอาหารดิบ และไม่ปรุงหรือประกอบอาหารใกล้ห้องน้ า ห้องส้วม 
1.8 จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลให้กับลูกค้า และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

เช่น เครื่องปรุง เกลือป่น ซอสปรุงรสต่าง ๆ เป็นต้น 
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน  

ให้เปิดกิจการเฉพาะสถานที่จ าหน่ายอาหาร เป็นร้านอาหารทั่วไปขนาดไม่เกินสองคูหา ทั้งนี้ต้องมีพ้ืนที่
จ าหน่ายอาหารไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมีการระบายอากาศเพียงพอ (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561) และ 

 งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถท าความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้า 
แต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์คีบจับอาหาร ทั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสั่งทาน ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ หรือถือ
ภาชนะตักอาหารเอง 
 งดเว้นร้านอาหารที่มีการระบายอากาศท่ีไม่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ ร้านอาหารที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือ ร้านอาหารในอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด 
 งดให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 



 
 

1.10 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

1.11 อาจพิจารณาให้มีระบบจองคิวออนไลน์หรือจองคิวหน้าร้าน โดยก าหนดเวลาในการเข้าบริการ
อย่างชัดเจน รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code ผ่าน แอปพลิเคชั่น 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัด อุณหภูมิ ร่ างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างาน 
ทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มี อาการป่วยไป
สถานพยาบาล เช่น  
- กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการ
ตนเองที่บ้าน  
- กรณีท่ีพบผู้ปรุงอาหาร พนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่า
อาการดีข้ึน 

(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน ให้ผู้ใช้บริการทราบ 
(3) จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน 
(4) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ

ผู้ใช้บริการ และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ เช่น 
การใช้แอปพลิเคชั่นส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ  
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิว เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งลดเวลา

ในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
(2) จัดหากระดาษหรือมุมไว้ยังจุดสั่ง-การสั่งอาหารตามสั่งเพ่ือลดการสัมผัสจากการพูดคุยโดยตรง 
(3) หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต หรือต้อง

พ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่
ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง 

(4) พนักงานบริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างรับรายการอาหาร 
และล้างมือทุกครั้งก่อนออกไปเสิร์ฟอาหาร รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 - 
2 เมตร และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 



 
 

(5) ผู้ปรุงอาหารทุกคน ให้สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตลอดการท าอาหาร รวมทั้งพิจารณาสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน้ าลายใส่อาหาร และให้ล้าง
มือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รวมทั้งท าความสะอาดครัวอยู่เสมอ 

(6) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหาร
โดยตรง ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนแทนจนกว่ าบาดแผล
จะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

(7) พิจารณาให้บริการเมนูปรุงสุกเป็นชุดส าหรับรับประทานคนเดียว และให้บริการอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 

(8) ร้านอาหารอาจพิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านอาหาร 

(9) สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับบริการ และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ 
และความรู้ในการสังเกตตนเอง  
 

2.3 มาตรการท าความสะอาด   
(1) ท าความสะอาดเมนู ที่ใส่เงินทอนและพ้ืนที่จุดร่วมสัมผัส เช่น ประตู ลูกบิด ระหว่างเปิดบริการ 

รวมทั้งท าความสะอาดห้องน้ า อยู่เสมอ 
(2) จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือ ไม่ต่ ากว่า 70% เจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ 

ไว้ยังจุดสั่ง-รับอาหาร 
(3) ล้างหรือเช็ดอุปกรณ์ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้า 

แต่ละราย 
(4) ดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพ้ืน โต๊ะที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาดอยู่

เสมอโดยท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายา
ฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดร้าน 

(5) จัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับกระดาษช าระใช้แล้วในทุกโต๊ะ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
(6) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 

ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บรกิาร ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร  
1.2 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวหน้าร้าน และควรเว้นช่วงที่มี

ผู้ใช้บริการจ านวนมาก  
1.3 ควรงดไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเป็นกลุ่ม เพ่ือลดการพูดคุย 



 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่  ภาชนะ การจัดที่นั่ง ก่อนนั่ง รับประทานอาหาร  

เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย  
2.2 ระหว่างรอคิวและช าระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีร้านอาหารก าหนด  
2.3 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร 
2.4 ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร  
2.5 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ใน

ร้านอาหาร และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อ่ืน ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ หรือจาม ให้ปิด 
ปาก และจมูกให้สนิท 

2.6 ไม่ทิ้งกระดาษช าระใช้แล้วลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ ให้ทิ้งในถังท่ีจัดไว้เท่านั้น 
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้ องกัน

ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. กสธ. โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย จัดท าและเผยแพร่คู่มือ
การปฏิบัติตามความเหมาะสม 

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.  
3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ

ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

4. ชมรม/สมาคมธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ 
 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้แอปพลิเคชั่น หรือ ไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น  
1.1. การใช้แอปพลิเคชั่นส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
1.2. การใช้ Line Check In  
1.3. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. การตรวจร้านอาหาร ทั้งการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่ม
ตรวจ ดังนี้ 
2.1 แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน และก าหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น 
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม.  



 
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม

มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ 

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค  

3. หน่วยงานของท้องถิ่น 
4. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ  

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด  หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง 

 
********************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลกัและมาตรการเสริมส าหรับพื้นที่ 
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 

(2) ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันว่ิงจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ กิจการส่งอาหารและสินค้า  

 

 
 

 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 

๑.๑ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้
ทุกวันอย่างเพียงพอ 

1.2. จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีร้านค้าที่ติดเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทาง
ระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ เว้นแต่งดการใช้
เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ หากร้านค้าในอาคารที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิด ให้ปรับปรุงให้มีระบบระบาย
อากาศที่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

1.3. จัดพ้ืนที่รอคิว จุดจ่ายเงิน จุดให้บริการ โดยอาจท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ หรือให้มี
ระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งการใช้ลิฟต์จะต้องมีการก าหนดระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน 

1.4. ให้มีการจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยไม่ยืนออกมานอกร้านหรือทางเดิน จนเป็นอุปสรรคในการ
สัญจรและการเลือกซ้ือสินค้าของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 

1.5. จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายส าหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และกิจการ
ส่งอาหารและสินค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face 
Shield ให้กับพนักงานทุกคน 

1.6. อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

1.7. อาจจัดให้มีฉากก้ันในแผนกท่ีต้องใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ เช่น จุดบริการช าระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ 
1.8. ส าหรับกิจการส่งอาหารและสินค้า จัดหากล่องบรรจุท้ายยานพาหนะส าหรับขนส่งอาหาร ที่มี

โครงสร้างที่แข็งแรง ปกปิดมิดชิดในลักษณะที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อน และใช้กล่องบุฉนวนเพ่ือ
รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ต้องท าความสะอาดด้วยน้ าและน้ ายาท าความ
สะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 %  

1.9. อาจพิจารณาให้มีระบบคิว สั่งซื้อสินค้า หรือบริการแบบออนไลน์ โดยก าหนดเวลาในการเข้ารับ
สินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code 
ผ่านแอปพลิเคชัน 
 

 ให้เปิดร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ไม่รวมร้านค้าท่ีเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า รวมทั้งตลาดนัดติดแอร์  

 ให้เปิดร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 



 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1  มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างาน 
ทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไป
สถานพยาบาล  

(2) กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการ
ตนเองที่บ้าน 

(3) กรณีท่ีพบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น 
(4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้กับผู้ประกอบการ

ร้านค้าย่อย และผู้ใช้บริการทราบ 
(5) จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน  
(6) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ

ผู้ใช้บริการ และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้
ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่
ได้ เช่น การใช้แอปพลิเคชันส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ  
 

2.2  มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิว เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งลด

เวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
(2) หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต หรือ

ต้องพ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง 

(3) พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างให้บริการ รวมทั้งไม่
ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ ใช้บริการ  
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และยืนห่างจากพนักงาน 
คนอ่ืนอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

(4) งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่อาจท าให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก เช่น การจัด
โปรโมชั่นนาทีทอง 

(5) ร้านค้าอาจพิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านค้า 

 
 
 
 



 
 

(6) กรณีกิจการส่งอาหารและสินค้า  
 อาจพิจารณาให้มีระบบยืนยันสถานะสุขภาพของพนักงานก่อนให้บริการส่งอาหารและ
สินค้าทุกครั้ง รวมทั้งให้แสดงสถานะสุขภาพผ่านระบบการสั่งซื้อ-รับสินค้าและอาหาร 
ต่อผู้ใช้บริการ และหากพบว่ามีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย
สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดส่งอาหารและสินค้า และด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล  

 ต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงส าเร็จ และเครื่องดื่ม และจัดส่งถึงมือ
ผู้บริโภคให้เร็วที่สุด 

 ไม่เปิดกล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะ จนกว่าจะพบผู้สั่งซื้ออาหารและสินค้า  
โดยก่อนเปิดกล่องทุกครั้งควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในการส่งอาหาร
และสินค้าควรมีระยะอย่างน้อย 1-2 เมตร ภายหลังส่งอาหารและหลังการจับเงินให้ 
ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งท าความสะอาดปากกาหลังจากลงชื่อ 
รับสินค้า 

 ถอดถุงมือผ้าในระหว่างการหยิบจับกล่องอาหาร ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ าก่อนการสวม
ใส่ถุงมือทุกครั้ง เปลี่ยนและท าความสะอาดถุงมือด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ 

(7) กรณีซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้พิจารณาวัน หรือช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น ก าหนดให้เฉพาะผู้สูงอายุเข้าใช้บริการได้
ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  

2.3 มาตรการการท าความสะอาด   
(1) ท าความสะอาดพ้ืน จุดสัมผัสร่วม เช่น รถเข็นสินค้า ตะกร้าสินค้า โต๊ะ เคาท์เตอร์ เก้าอ้ี 

ประตู ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ โทรศัพท์ ไมโครโฟน ภาชนะบรรจุอาหารและสินค้า รวมทั้งท า
ความสะอาดห้องน้ าอยู่เสมอ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) 0.1%  

(2) จัดจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมขยะต่างๆ มัดปากถุงให้แน่น และก าจัดขยะ 
มูลฝอยทุกวัน 

(3) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 



 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการที่ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ 

1.2 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า สั่งซื้อสินค้า หรือบริการด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ ช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการจ านวนมาก  

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจัดที่นั่ง ก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย  
2.2 ระหว่างรอคิวและช าระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน

สะดวกซื้อก าหนด 
2.3 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ ระหว่างการเข้ารับบริการ รวมทั้งล้างมือทุกครั้ง

หลังรับสินค้า 
2.4 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ใน

ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อ่ืน ระหว่างนั่งรับประทานอาหาร
หากมีการไอ หรือจาม ให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท 

2.5 ตรวจสอบคุณภาพอาหารและสินค้าทันทีหลังได้รับจากร้านค้า หลีกเลี่ยงสั่งซื้ออาหารและสินค้ากลุ่ม
เสี่ยง เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือเครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก อาหารที่เน่าเสียง่าย  

2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และผู้ประกอบการ 

2.7 อาจพิจารณาใช้แอปพลิเคชั่นลงทะเบียนเพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการใน
ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เพ่ือให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลา
เดียวกัน 

2.8 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการในร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการ
เข้าใช้บริการด้วย 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย สสส. 
จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท. 
จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 
 



 
 

3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

4. ชมรม/สมาคมหอการค้าจังหวัด 
 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้ แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น  
1.4. การใช้ แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
1.5. การใช้ Line Check In  
1.6. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. การตรวจร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ทั้งการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้ง
เหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยแบ่ง
รายละเอียดการสุ่มตรวจ ดังนี้ 
2.1 แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน และก าหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น 
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม.  
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย

ด่วนกรมควบคุมโรค  
2. หน่วยงานของท้องถิ่น 
3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ  

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลกัและมาตรการเสริมส าหรับพื้นที่ 
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 

(3) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ า ตลาดชุมชน  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 สถานที่จ าหน่ายอาหาร/สินค้า ต้องก าหนดมาตรการระยะห่างของร้านค้า ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
รวมทั้งพิจารณากั้นบริเวณและควบคุมทางเข้า-ออก ของตลาดนัด และตลาดชุมชน และเพ่ือ
ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการตลาด ตลาดนัด อาจพิจารณาให้ลดจ านวนแผงค้าขาย หรือร้านค้า โดย
เพ่ิมจ านวนวันขายของในตลาดนัด และสลับร้านค้า หรือแผงลอย ตามวันให้บริการของตลาด 
เพ่ือลดจ านวนผู้ใช้บริการ และความแออัดของตลาด  

1.2 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือไว้บริเวณทางเข้า-ออก ตลาด 
1.3 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้

ทุกวันอย่างเพียงพอ ทั่วบริเวณตลาด โดยเฉพาะบริเวณห้องสุขา 
1.4 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพ่ือการระบายอากาศ

ที่เพียงพอ 
1.5 จัดพ้ืนที่รอคิวรับของและช าระเงิน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร โดยท า

สัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ  
1.6 ส าหรับตลาดน้ า ให้พิจารณาท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ และจุดรอคิวบนท่าน้ าที่

เหมาะสม 
1.7 จัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับขยะ เศษอาหาร กระดาษช าระใช้แล้ว และให้ก าจัดขยะมูลฝอย 

ทุกวัน 
1.8 หากมีที่นั่ง ให้จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน 

อย่างน้อย ๑ เมตร โดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกัน ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือหัวเราะเสียงดัง  
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงาน และ

ผู้ค้าขายทุกคน  

ให้เปิดกิจการสถานที่ค้าขาย รวมทั้งร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยที่ขายอาหาร ในตลาดสด ตลาดนัด  
ตลาดน้ า ตลาดชุมชน ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งาน
หรือเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน โดยมีการระบายอากาศเพียงพอ และ 

 ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามแต่ประเภทของกิจการ 
 งดเว้นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ข้อก าหนด 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 
 งดเปิดให้บริการเครื่องเล่นเด็กท่ีอยู่ภายในบริเวณตลาด เช่น บ้านลม ม้าหมุน บ้านบอล เป็นต้น 

 



 
 

1.10 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

1.11 อาจพิจารณามาตรการลดเวลาการใช้บริการในตลาดของผู้ใช้บริการ คนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น 
จ ากัดเวลาการจอดรถยนต์ส่วนตัว 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้
ค้าขายและพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างานทุก
ครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล 
เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการระบบทางเดิน
หายใจ ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบ
แพทย์ทันที  

(2) อาจพิจารณาจัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการก่อน
เข้าตลาด  

(3) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ
ลูกค้า และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ เช่น การใช้
แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ  
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมวันในการเปิดร้าน ส าหรับร้านค้าภายในตลาด  เ พ่ือลด 

ความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในตลาดให้ผู้ใช้บริการ

ทราบ เช่น เสียงตามสาย  
(3) อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น 
(4) ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้อสินค้าเพียง 1-2 คนเท่านั้น และห้ามน าบุตรหลาน

มาเดินตลาดโดยเด็ดขาด 
(5) หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การยื่นตะกร้ารับเงิน และต้องมีการล้างมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง 
(6) ผู้ค้าขายทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างให้บริการ ให้สวม Face 

shield กรณีต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่าง
ลูกค้า อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

(7) งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิมอาหาร การตะโกน 
 



 
 

 
(8) หากมีแผงขายอาหาร ให้ผู้ปรุงอาหารทุกคน สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตลอดการท าอาหาร 

รวมทั้งพิจารณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน้ าลายใส่
อาหาร และให้ล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รวมทั้งท าความสะอาดครัวอยู่เสมอ 

(9) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหาร
โดยตรง ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนแทนจนกว่ าบาดแผล
จะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

(10) หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% โดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน้ า – ห้อง
ส้วมสาธารณะ 

(11) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด และผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า Face shield  
สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด  
น าไปรวมไว้ที่พักขยะ  

(12) ผู้ค้าขาย พนักงาน รวมทั้งผู้มารับบริการ ควรท าความสะอาดร่างกาย ล้างมือ หลังกลับจาก
ตลาด 

(13) กรณีขายเสื้อผ้า ของใช้อื่น ๆ งดให้ลูกค้าทดลองสินค้า และควรจัดแอลกอฮอล์เจล 70%  
ให้ลูกค้าท าความสะอาดมือก่อน – หลังจับสินค้า     

(14) กรณีขายอาหารปรุงส าเร็จ ให้ใส่ถุง หรือภาชนะมีฝาปิด หรือจัดท าอุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร 
(15) กรณีขายอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง เพ่ือลดความ

เสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยอาจมีถุงมือพลาสติกให้บริการ 
(16) อาจติดป้ายราคาสินค้าทุกชิ้น เพ่ือลดการซักถามพูดคุย 
(17) พิจารณาการใช้ระบบช าระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ e-payment หรือ QR Code 

 
2.3 การท าความสะอาด   

(1) ท าความสะอาดพ้ืนที่จุดร่วมสัมผัส ระหว่างเปิดบริการ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง 
(2) ท าความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  โถ

ปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ฯลฯ  ด้วยผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด หรือน้ ายา
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%  แล้วล้างด้วยน้ าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

(3) ล้างหรือเช็ดอุปกรณ์และแผงค้าขาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชื้อทุกวัน  
ทั้งก่อนและหลังเปิดบริการ 

(4) ดูแลสถานที่ บริเวณพ้ืน โต๊ะ ที่นั่ง ให้สะอาดอยู่เสมอโดยท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดตลาด 

(5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 



 
 

 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บรกิาร ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปตลาดและที่สาธารณะอ่ืน ๆ 
1.2 วางแผนการซื้อสินค้าท่ีต้องการล่วงหน้า เพ่ือซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
2.2 หมั่นล้างมือด้วยสบู่  หรือแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาด ก่อนและหลัง 

การเข้ามาใช้บริการตลาด รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ                     
2.3 ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก 
2.4 ระหว่างรอคิวและช าระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ตลาดก าหนด  
2.5 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 
2.6 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการ

ในตลาด เพ่ือให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน 
2.7 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง

ประวัติการเข้าใช้บริการในตลาด พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.   
3. ระดับอ าเภอและต าบล  

3.1 ตลาด เจ้าของตลาดจัดตั้งคณะท างานก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานตามมาตรการ  
โดยคณะท างานประกอบด้วย เจ้าของตลาด ตัวแทนผู้ค้า ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรอิสระ  

3.2 เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ก ากับการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. วิธีการ ให้เจ้าของตลาดจัดท ารายงานการก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ.  

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
2. ความถี่ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นให้เจ้าพนักงานฯ พิจารณาความถี่ของการรายงาน 

ตามความเหมาะสม 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ ์



 
 

1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ  

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค  

3. หน่วยงานของท้องถิ่น 
4. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 
********************************************************* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลกัและมาตรการเสริมส าหรับพื้นที่ 
 

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 
    (4) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  

 

 
 
 
 

 
 

 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  

1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ

ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
1.2 ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
1.3 ควรให้มีฉากก้ันในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างให้บริการ   
1.4 ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่

จ าเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
1.5 ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
1.6 จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 
1.7 อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม

และความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างานทุกครั้ง  และ
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล เช่น  
- กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการ
ตนเองที่บ้าน  
- กรณีท่ีพบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น 

ให้เปิดเฉพาะบริการตัดผม สระผม แต่งหรือไดร์ผม โดยจัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ และ 
 งดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด เช่น แคะหู ตัดขนจมูก ท าเล็บ 
 งดเว้นบริการที่มีระยะเวลานาน เช่น ท าสีผม ยืดผม  
 จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน  
 งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถท าความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้า 

แต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า  



 
 

(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ 

(3) จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน 
(4) ขยายระยะเวลาในการเปิดบริการ เพ่ือรองรับการเหลื่อมเวลาการท างานของพนักงาน 
(5) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ

ลูกค้า และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ เช่น 
การใช้ Application ส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ ได้แก่ App Thai.care 
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ ตลอดเวลาที่อยู่ใน

ร้าน  
(2) งดให้บริการผู้ที่มีอาการดังนี้ มีไข้  ไอ น้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ  
(3) เปิดให้บริการได้ เฉพาะการตัดหรือซอย และไดร์ผม เท่านั้น 
(4) ก าหนดให้ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อผู้รับบริการ 1 คน 
(5) ก ากับให้ผู้ให้บริการทุกคน สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน และ Face shield เป็นต้น  
(6) จัดเตรียมสถานที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่

ให้บริการ 
(7) ก่อนและหลังจากให้บริการ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อน

หยิบ จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
(8) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 

ให้เจ้าของร้านปิดร้านอย่างน้อย 1 วัน ท าความสะอาดสถานที่ และด าเนินการตามประกาศ
ของกรมควบคุมโรค 

(9) พนักงานต้องแจ้งเจ้าของร้านทันทีและขอหยุดงาน เมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่ 
ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือกรณีกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันหรือ
มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 

(10) จัดให้มีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของลูกค้าทุกรายที่มา
ใช้บริการ เพ่ือให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค หรือ จัดให้มีการใช้ระบบ
ก ากับติดตามผ่าน application 

(11) ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มีการรับช าระเงินผ่าน e-payment 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 มาตรการท าความสะอาด   
(1) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าร้านและจุดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น หน้าประตู

ทางเข้าร้าน และห้องต่างๆ 
(2) ท าความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มาใช้

บริการทุกครั้ง ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 
0.1% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 
อย่างน้อย 70°C 

(3) เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ต้องท าความสะอาดทุกครั้ง ก่อนน ากลับมาใช้
กับผู้รับบริการรายอื่น 

(4) วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ไม่น ามาใช้ซ้ า
กับผู้รับบริการรายอ่ืน และทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ 
เพ่ือน าไปรวบรวมและส่งก าจัดอย่างถูกต้อง 

(5) หา้มรับประทานอาหารในพ้ืนที่ให้บริการ 
(6) ท าความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ทุก 2 ชั่วโมง 
(7) จัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ 

ส าหรับพนักงานท าความสะอาด  
(8) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ส าหรับใส่ของมีคม และ

รวบรวมน าออกจากร้านทุกวัน 
(9) ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่ าเสมอ 
(10) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 

ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  

1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการร้านท าผม รวมทั้ง

ร้านสาธารณะทุกประเภท  
1.2 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวหน้าร้าน และควรเว้นช่วง

ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก  
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจัดที่นั่ง เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย  
2.2 ล้างมือด้วยสบู่หรือ แอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร้าน 
2.3 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอในขณะที่อยู่ในร้าน 
2.4 ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการ

แพร่กระจายเชื้อ 



 
 

2.5 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าการใช้บริการ และให้ข้อมูล และประวัติ
การเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นท่ีเสี่ยงของตนเอง 

2.6 งดรอรับบริการภายในร้าน หากจ าเป็นให้นั่งห่างระยะมากกว่า 1 เมตร และห้ามผู้ติดตาม ยกเว้น
ผู้ใช้บริการอายุต่ ากว่า 15 ปี  

2.7 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ 
2.8 ระหว่างรอคิวและช าระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีทางร้านก าหนด  
2.9 ควรพูดคุยเท่าที่จ าเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้า ในขณะอยู่ในร้าน และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น 
2.10 หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น นิตยาสาร หนังสือพิมพ์ 
2.11 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. กสธ. โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย สมาคมช่างผม – เสริม
สวยแห่งประเทศไทย จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม  

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.  
3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ

ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

4. ชมรม/สมาคมธุรกิจ/หอการค้าในพื้นที่ 
 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ร้านตัดผม/เสริมสวยประเมินตนเองก่อนการเปิดให้บริการ หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว 1 สัปดาห์ 

ทั้งนี้ ใน 1 เดือนแรกท่ีเปิดให้บริการ ให้ประเมินตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2. ใช้ระบบประชาสังคม รวมถึงสมาคมช่างผม – เสริมสวยแห่งประเทศไทย ในการช่วยส ารวจ

ตักเตือน หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. / สสจ. หรือ อสม. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง และสุ่ม

ตรวจทุก 2 สัปดาห์ 
4. หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์การให้บริการข้อใด ให้หยุดให้บริการและปรับปรุงการบริการ

จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 
 
 



 
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย

ด่วนกรมควบคุมโรค  
2. หน่วยงานของท้องถิ่น 
3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 
********************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมส าหรับพื้นที่ 
2. กิจกรรมด้านการออกก าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ 

(5) สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา  
(เฉพาะกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง)  
 

 
 
 
 
 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย   

1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้ทุก

วันอย่างเพียงพอ กรณีท่ีมีห้องน้ าให้ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด  
1.2 พิจารณางดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา ยกเว้นน้ าดื่มและ

เครื่องน้ าดื่ม กรณีร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ในสนามกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิง
ธนู ให้ปฏิบัติตามมาตรการส าหรับประเภทกิจการร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศรีม  

1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
1.4 จัดท าป้ายค าแนะน า สัญลักษณ์เตือน เพ่ือให้ผู้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกก าลังกายอย่าง

ปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค 
1.5 จ ากัดทางเข้า-ออก ไม่เกิน 2 จุด และจัดผู้ตรวจสอบการเข้าใช้สวนสาธารณะ และการคัดกรองอาการป่วย  
1.6 จ ากัดระยะเวลาการเข้าใช้บริการให้เหมาะสม พิจารณาการเปิด-ปิดการให้บริการตามระยะเวลาที่

เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาการใช้บริการแยกเป็นรายกลุ่มเสี่ยง โดยก าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะ
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  

1.7 พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้สนาม เพ่ือลดความแออัด 
รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

1.8 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ให้พนักงานทุกคน  
1.9 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการช าระเงิน  
1.10 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก

ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 

 สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬา ให้เปิดบริการเฉพาะพ้ืนที่
โล่งแจ้ง เพ่ือการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกก าลังกายด้วยวิธีอ่ืนเป็นส่วนบุคคล 

 สนามกีฬา ให้เปิดบริการเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู สนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้พิจารณางดการให้บริการฟิตเนส สปา อบตัว ในสโมสรและคลับเฮาส์ ส าหรับการรับประทาน
อาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการส าหรับประเภทกิจการร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม  



 
 

 
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ

พนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อน
เข้าท างานทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไป
สถานพยาบาล เช่น กรณีพบพนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุด
งาน และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน  

(2) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ เช่น 
การใช้แอปพลิเคชั่นส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ  

 
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 

(1) พนักงานบริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับ
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่าง
ผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมทั้งการส่งอุปกรณ์กีฬาระหว่างพนักงานบริการและ
ผู้ใช้บริการ และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

(2) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ 
(3) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 

โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  เช่น การออกรอบกอล์ฟก าหนด 
ผู้เล่นไม่เกิน 4 คน รวมทั้งผู้เล่น 1 คน มีพนักงานบริการไม่เกิน 1 คน  

(4) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง และลดการใช้เสียงดัง เช่น 
จ ากัดจ านวนคนร าไทเก๊กในสวนสาธารณะ พร้อมทั้งให้มีการตรวจตราและให้ระยะห่างระหว่าง
ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด 

(5) พนักงานท าความสะอาด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือและชุดทีเ่หมาะสม ใช้
ที่คีบขยะ และรวมขยะที่จุดรวม 

(6) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับบริการ และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ 
และความรู้ในการสังเกตตนเอง  

(7) หากมีการช าระเงินด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต 
หรือต้องพ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุง
มืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง  

 



 
 

 

2.3 มาตรการท าความสะอาด   
(1) ให้ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบ เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ รวมทั้ง

เครื่องเล่นออกก าลังกาย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีถังขยะใส่ถุง
รองรับ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

(2) จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลไม่ต่ ากว่า 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ  
(3) บริเวณสโมสรและคลับเฮาส์ ให้ดูแลสถานที่ปรุงและประกอบอาหาร ทั้งบริเวณพ้ืน โต๊ะที่นั่ง 

บริเวณท่ีรับประทานอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ โดยท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดฆ่า
เชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดให้บริการ 

(4) ท าความสะอาดเมนู ที่ใส่เงินทอนและพ้ืนที่จุดร่วมสัมผัส เช่น ประตู ลูกบิด ระหว่างเปิดบริการ 
รวมทั้งท าความสะอาดห้องน้ าอยู่เสมอ 

(5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 กรณีสนามกีฬา ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวด้วยวิธีอ่ืน 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก  

1.2 ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
1.3 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม  
1.4 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ 

 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู 

และ เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร ส าหรับกิจกรรมในสวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬา ได้แก่ เดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออก
ก าลังกายด้วยวิธีอ่ืนเป็นส่วนบุคคล 

2.2 ไม่ให้บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จ าเป็น                     
2.3 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ 
2.4 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท ากิจกรรม 
2.5 ควรตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย  



 
 

2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด  

2.7 พิจารณาบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการในสวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ 
สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬา และสนามกีฬา ทั้งนี้อาจใช้แอปพลิเคชั่นลงทะเบียนเพ่ือให้ติดตาม
กรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน  

2.8 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการในสวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย ลาน
กีฬา และสนามกีฬา พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. กก. สธ. สสส.  
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ.        โดย 

อปท.จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ

ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้แอปพลิเคชั่น หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น  
1.7. การใช้แอปพลิเคชั่น ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
1.8. การใช้ Line Check In  
1.9. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. การตรวจสวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬา และสนาม
กีฬา สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณแีจ้งเหตุจากประชาชนและเจ้าของกิจการ หากพบปัญหา
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ ดังนี้ 
2.1 แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน และก าหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น 
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม.  
 
 
 
 



 
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม

มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ 

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค  

3. หน่วยงานของท้องถิ่น 
4. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ  

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของเจ้าของกิจการ สวนสาธารณะ ไม่เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการ/กิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 
 

********************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลกัและมาตรการเสริมส าหรับพื้นที่ 
3. อ่ืนๆ 

(6) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว ์ 
 
 
 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการ/เจ้าของกิจการ  
1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

1.2 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าร้านและจุดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆ เช่น หน้าประตูห้อง
ต่างๆ ตู้กดน้ า ให้มีบริการอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 

1.3 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ส าหรับใส่ของมีคม และ
รวบรวมน าออกจากร้านทุกวัน 

1.4  จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้าน
สม่ าเสมอ 

1.5 ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะตัดขน อย่างน้อย 2 เมตร หรือควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ หากมี
ผู้รับบริการมากกว่าหนึ่งราย  

1.6 จัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ ส าหรับ
ผู้ให้บริการและพนักงานท าความสะอาด 

1.7 อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 

 
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  
(1) งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ 
(2) ให้มีการคัดกรองอาการพนักงานทุกวันก่อนเริ่มงาน หากพบว่ามี ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ 

เหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน 
(3) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
(4) แจ้งเจ้าของร้านทันทีและขอหยุดงาน เมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้ ไอ จาม มี

น้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือกรณีกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันหรือมีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 ต้องไม่ให้บริการ 

 ไม่รวมสถานที่ให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ในห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า  

 งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ  



 
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) ให้สวมใส่อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค ได้แก่ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือ

ยาง ผ้ากันเปื้อน และ Face shield และชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ทุกครั้งที่
ให้บริการ 

(2) ก ากับให้ผู้ให้บริการทุกคน สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และ Face shield เป็นต้น 

(3) งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ 
(4) พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยจัดให้มีระบบการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับ

บริการแทนการนั่งรอในร้าน เพ่ือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง หากเป็นไปได้ควรงดการ
รอรับบริการภายในร้านหรือ จัดให้มีบริการรถอาบน้ า-ตัดขนเคลื่อนที่เพ่ือลดการออกนอก
เคหะสถานของเจ้าของสัตว์และการนั่งรอรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยในกรณีที่เจ้าของมีสัตว์เลี้ยง
หลายตัวหรือมีความเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของตน 

(5) จัดให้มีการนัดรับส่งสัตว์เลี้ยง โดยให้มีการนัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการแต่ละครั้ง ติดต่อกับ
เจ้าของผ่านทางโทรศัพท์ การรับส่งสัตว์เลี้ยงท าด้านนอกร้าน เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าของสัตว์
เข้ามารอในบริเวณร้าน 

(6) ขยายระยะเวลาในการท างาน เพ่ือรองรับการเหลื่อมเวลาการท างานของผู้ให้บริการ 
(7) ก่อนและหลังจากให้บริการ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล       

ก่อนหยิบ จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
(8) ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มีการรับช าระเงินผ่าน e-payment 
(9) เว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 2 เมตร ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติงาน 
(10) ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างให้บริการ และห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ 
(11) จัดให้มีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของลูกค้าทุกรายที่มา

ใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค 
 

2.3 มาตรการการท าความสะอาด   
(1) ท าความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ทุก 2 ชั่วโมงจัดให้มีการท าความสะอาด ล้าง

ภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มาใช้บริการทุกครั้ง ด้วย
น้ ายาท าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยสารฆ่าเชื้อโรค 

(2) ท าความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มา
ใช้บริการทุกครั้ง ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอ
ไรท์ 0.1% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่
อุณหภูมิ อย่างน้อย 70°C 

(3) เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้ายางพลาสติก ต้องท าความสะอาดทุกครั้ง ก่อนน ามากลับใช้กับ
ผู้รับบริการรายอ่ืน 

(4) ทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือน าไปรวบรวมและส่ง
ก าจัดอย่างถูกต้อง 



 
 

(5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้รับบริการ /เจ้าของสัตว์ 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 งดการไปใช้บริการถ้ามีอาการของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ 
1.2 งดการน าสัตว์เลี้ยงที่มีอาการซึม หรือป่วย เข้ารับบริการ 
1.3 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ร้านที่ให้บริการ ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว 

 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 

2.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาน ามารับส่งสัตว์เลี้ยงและขณะอยู่ในร้านทุกครั้งที่
ให้บริการ 

2.2 ให้รับส่งสัตว์เลี้ยง โดยไม่เข้าไปในบริเวณร้านเลี้ยงก่อนและหลังจากให้บริการ ควรล้างมือด้วยสบู่
และน้ าสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล  

2.3 ก่อนหยิบ จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
2.5 ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการ

แพร่กระจายเชื้อ 
 
 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 หน่วยงานประเมิน ก ากับการปฏิบัติส่วนกลาง จังหวัด และอ าเภอ 
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. กษ. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร สสจ. 

อปท. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ รวมทั้งมีจุดรับแจ้งเหตุ กรณีที่
ร้านไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด  

1.3 ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่) 
1. ร้านตัดขน/อาบน้ าสัตว์ประเมินตนเองก่อนการเปิดให้บริการ หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว  

1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ใน 1 เดือนแรกท่ีเปิดให้บริการ ให้ประเมินตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยสถานบริการ
อาบน้ าตัดขนจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เอง เนื่องจากสามารถเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีในสื่อโซเชี่ยล
มีเดียซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัย 

2. ใช้ แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น การใช้ แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ 
การใช้ Line Check In มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

3. เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. / สสจ. หรือ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามท่ีได้รับแจ้ง และ
สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย

ด่วนกรมควบคุมโรค  
2. หน่วยงานของท้องถิ่น 
3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธี อ่ืนๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 
********************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
ค าแนะน าส าหรับพ้ืนที่ในการจัดท ามาตรการป้องกัน 

ควบคุมโรคตามข้อก าหนด 
ส าหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าแนะน าส าหรับพื้นที่ในการจัดท ามาตรการป้องกนัควบคุมโรคตามข้อก าหนด 
ส าหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ 
1. ขนส่งสาธารณะภายในจังหวัด/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(1) ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า 
(2) ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ 
(3) ขนส่งทางน้ า ได้แก่ เรือโดยสาร 

 
(1) ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือในพ้ืนที่สถานีและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น 
บริเวณทางเข้า – ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร  

1.2 จดัให้มจีุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ในสถานีส าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานี 
1.3 จัดพ้ืนที่ช าระเงิน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร โดยท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง

ของจุดบริการ  
1.4 พิจารณาจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพ่ือการระบาย

อากาศที่เพียงพอ 
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน  
1.6 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก

ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างานทุกครั้ง และให้
มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล เช่น กรณี
พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้
กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที 
โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล 

(2) ให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการทุกคน 
 
 
 
 
 



 
 

(3) กรณีใช้บริการรถไฟระหว่างจังหวัด หรือ ใช้บริการรถไฟขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครข้าม
เขตพ้ืนที่จังหวัด จัดให้มีแบบค าถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพ่ือขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
แสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง 
สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทางและระบุที่พักปลายทางหรือข้อมูล
ด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรค ณ จุดจ าหน่ายบัตรโดยสาร หรือ สถานี
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนบริเวณปลายทางนอกกรุงเทพมหานคร  

(4) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ เช่น 
การใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ 
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สวม Face shield กรณี

ต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า อย่าง
น้อย 1 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 

(2) อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น 
(3) ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในยานพาหนะ และให้มีการเว้น

ระยะห่างอยา่งน้อย 1 เมตร ภายในสถานีที่ให้บริการ 
(4) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของ

ผู้ใช้บริการ 
(5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคภายในสถานี

และขบวนให้ผู้ ใช้บริ การทราบ  เช่น  เสี ยงตามสาย ป้ ายประชาสัม พันธ์  แผ่น พับ  
จอ LED สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แนะน าเพ่ือการโดยสารในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและมีความชัดเจนในการแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่พึงปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรค
ประจ าตัว และกลุ่มเด็กเล็กท่ีมีอายุต่ ากว่าห้าปีลงมา 

 
2.3 มาตรการท าความสะอาด   

(1) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วมภายในขบวนรถและสถานี เช่น ราวจับ ที่
จับบริเวณประตูขบวนรถ เก้าอ้ีนั่งโดยสาร เครื่องออกตั๋วโดยสาร เหรียญหรือตั๋วโดยสารราวจับ
บันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ า เป็นต้น และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

(2) ท าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ โถปัสสาวะ 
ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ฯลฯ  ด้วยผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด หรือน้ ายาฟอกขาว 
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%  แล้วล้างด้วยน้ าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 



 
 

(3) ดูแลสถานที่ บริเวณพ้ืน โต๊ะ ที่นั่ง ให้สะอาดอยู่เสมอ โดยท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดสถานี 

(4) หากพบว่าพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ 
ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาด
สถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ 
1.2 ควรพิจารณาการซื้อตั๋วโดยสารด้วยวิธีการจ่ายเงินแบบ e-payment หรือ QR Code 

เพ่ือลดความแออัดในระหว่างการรอคิวซื้อตั๋วโดยสาร และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ   
1.3 หากมีความจ าเป็นรอคิวและช าระเงินเพ่ือซื้อตั๋วโดยสาร ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่

สถานีก าหนด 
1.4 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
1.5 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 

 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 

2.1 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ หรือการโทรศัพท์ หากมีความจ าเป็นควรพูดโดยใช้
ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ 

2.2 หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ 
2.3 ควรพิจารณาเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในขบวนอย่างน้อย 1 เมตร เพ่ือรับบริการ

ตามความเหมาะสม 
2.4 หลีกเลี่ยงการใช่มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค 
2.5 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการ 

เพ่ือให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน 
2.6 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง

ประวัติการเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย 
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค. รฟม จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท. 
จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น  
1.10. การใช้ แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
1.11. การใช้ Line Check In  
1.12. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม

มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ  

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค  

3. หน่วยงานของท้องถิ่น 
4. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบ
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 
********************************************************* 



 
 

(2) ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง รถสองแถว 
รถสามล้อ 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือในพ้ืนที่สถานีและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน 
เช่น บริเวณทางเข้า-ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร  

1.2 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ส าหรับบริการพนักงานหรือผู้ใช้บริการภายในรถ 
1.3 จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ในสถานีส าหรับผู้ใช้บริการก่อน 

เข้าสถานี 
1.4 จัดท าสัญลักษณ์ส าหรับสถานที่นั่งรอ เข้าแถวซื้อตั๋ว หรือเดินขึ้นรถโดยสาร ให้เว้นระยะห่าง

อย่างน้อย 1 เมตร ขณะใช้บริการ 
1.5 จัด ให้มี อุปกรณ์ป้องกัน โรค เช่น  หน้ ากากอนามัย หรือหน้ ากากผ้ า  Face Shield  

ให้พนักงานทุกคน  
 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
           ๒.๑ มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างาน
ทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไป
สถานพยาบาล เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี
อาการระบบทางเดินหายใจ ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อย
หอบ ให้หยุดการปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที  

(2) ให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการทุกคน และมี
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล กรณี
ตรวจพบผู้ใช้บริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือหรือมี
อาการป่วยระบบทางเดินหายใจ และหากผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองก่อน
ใช้บริหาร ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาปฏิเสธการให้บริหารได้ 

(3) ส าหรับการเดินรถโดยสารประจ าทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด หรือเดินทางที่มี ระยะการ
เดินทาง 200 กิโลเมตรขึ้นไป ให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยให้
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลแบบค าถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพ่ือขอความร่วมมือ
ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่
หนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทางและระบุที่
พักปลายทางหรือข้อมูลด้านสุขภาพ หรือให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันของ
หน่วยงานหรือแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แล้วจัดส่งให้ส านักงานขนส่ง



 
 

จังหวัดหรือนายสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดปลายทาง เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกัน
ควบคุมโรค 
 

๒.๒ มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สวม Face shield 

กรณีต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่าง
ลูกค้า อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 

(2) อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น 
และดูแลให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 

(3) ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืน  ภายในสถานีและยานพาหนะ 
อย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับรถโดยสารประจ าทางและรถตู้ โดยสารสาธารณะ  
จัดท าสัญลักษณ์การนั่งเว้นที่นั่งส าหรับที่นั่งคู่ โดยให้นั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง  

(4) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของ
ของผู้โดยสาร 

(5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสารและ
ผู้ประกอบการขนส่งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น  

(6) กรณีรถยนต์โดยสาร หากผู้ใช้บริการผู้โดยสารที่มีอาการไอ จาม หรือไม่สบายระหว่าง
เดินทาง ให้ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างระบายอากาศ และเช็ดท าความสะอาดภายในตัวรถทันที 
และหมั่นลดกระจกหน้าต่าง ให้ลดกระจกหน้าต่างเพื่อเพ่ิมการระบายอากาศภายในรถ 
 

2.3 มาตรการท าความสะอาด   
(1) เพ่ิมความถี่ท าความสะอาดโดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสภายในยานพาหนะ 

ทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ และอาคารส านักงาน ช่องจ าหน่ายตั๋ว เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณ
ประตู ร ถ  ที่ นั่ ง  ร า ว จั บบั น ไ ด /บั น ไ ด เ ลื่ อ น  ก ริ่ ง  ปุ่ ม กดลิ ฟต์  แ ล ะห้ อ งน้ า   
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น ผงซักฟอก แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮ
โปคลอไรท์0.1%) และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

(2) ให้บริษัทเหมาซ่อมด าเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
(3) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งหรือยานพาหนะ เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้

ว่าสถานีหรือยานพาหนะ อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของร้านปิดสถานีขนส่งหรือระงับ
การเดินรถ ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาดสถานที่ 
และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

 
 



 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

(1) หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ 
(2) ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
(3) ควรพิจารณาการซื้อตั๋วโดยสารด้วยวิธีการจ่ายเงินแบบ e-payment หรือ QR Code  

เพ่ือลดความแออัดในระหว่างการรอคิวซื้อตั๋วโดยสาร และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ   
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
(1) ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดก่อนใช้บริการ และ

ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ประกอบการ กรณีเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด ให้กรอกข้อมูล
แบบค าถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรค 

(2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
(3) พกแอลกอฮอล์เจลส าหรับท าความสะอาด และหมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ 

รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ                     
(4) ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ หรือการโทรศัพท์ หากมีความจ าเป็นควรพูด

โดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้
บริการ 

(5) หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ และหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช่มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค 

(6) เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในสถานีและยานพาหนะ เช่น สถานที่นั่งรอ เข้าแถว
รอคิวซื้อตั๋ว หรือเดินขึ้นรถโดยสาร อย่างน้อย 1 เมตร ตามสัญลักษณ์ที่ก าหนด กรณี 
รถโดยสารประจ าทางและรถตู้โดยสารสาธารณะ ให้ผู้ใช้บริการนั่งตามสัญลักษณ์ที่ก าหนด 
โดยนั่งเว้นที่นั่งส าหรับที่นั่งคู่ โดยให้นั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง 

(7) ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก 

(8) หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้
แจ้งประวัติการเข้าใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้
บริการด้วย 

 
 
 
 
 

 



 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. 
อปท.  

3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจ
ก ากับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วมกับ 
ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้ แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น  
1.1 การใช้ แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
1.2 การใช้ Line Check In  
1.3 มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อย่าง
น้ อยสั ปดาห์ ละ  1  ครั้ ง  และกรณีแจ้ ง เหตุ จ ากประชาชนและผู้ ป ระกอบการ  
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่

ตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับ
ติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ  

2. ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ก ล า ง  ศ ป ค .  จุ ด บ ริ ก า ร ร่ ว ม  1111 ห รื อ  เ ว็ บ ไ ซ ต์  1111  
ส านักนายกรัฐมนตรี สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 สายด่วนกรมควบคุมโรค 
1422 

3. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง 

4. หน่วยงานของท้องถิ่น 
 

********************************************************* 
 

 



 
 

(3) ขนส่งทางน้ า ได้แก่ เรือโดยสาร 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  

1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือในพ้ืนที่ท่าเรือ   
1.2 จดัให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ในสถานีส าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานี 
1.3 จัดพ้ืนที่ช าระเงิน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร โดยท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง

ของจุดบริการ  
1.4 พิจารณาจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพ่ือการระบาย

อากาศที่เพียงพอ 
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน  
1.6 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก

ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างานทุกครั้ง และให้
มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล เช่น กรณี
พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการทางเดินหายใจ ให้กลับไป
สังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อยหอบ ให้หยุดบริการและไปพบแพทย์ทันที โดย
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล 

(2) ให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการทุกคน 
(3) อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ ส าหรับพนักงานและ

ผู้ใช้บริการ และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ เช่น 
การใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ 
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการบนท่าเรือ/โป๊ะ ต่อเที่ยว เพ่ือลดความแออัดในระหว่างการรอ  

และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ   
(2) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่ควรสัมผัส

ผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่างจากคนอ่ืนอย่าง
น้อย 1 เมตร 

(3) อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น 
(4) พิจารณาให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งภายในเรือตามความเหมาะสม และให้มีการเว้น

ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ภายในสถานีที่ให้บริการ 



 
 

(5) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของ
ผู้ใช้บริการ 

(6) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคภายใน
ท่าเรือให้ผู้ใช้บริการทราบ เช่น เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อโซเชียลมีเดีย 
เป็นต้น  
 

2.3 มาตรการท าความสะอาด   
(1) ท าความสะอาดพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วมในท่าเรือและเรือ เช่น ราวจับ เก้าอ้ีนั่งโดยสาร และห้องน้ า 

เป็นต้น และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
(2) ท าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  โถปัสสาวะ 

ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ฯลฯ  ด้วยผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด หรือน้ ายาฟอกขาว 
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%  แล้วล้างด้วยน้ าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

(3) ดูแลสถานที่ บริเวณพ้ืน โต๊ะ ที่นั่ง ให้สะอาดอยู่เสมอโดยท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดท่าเรือ 

(4) หากพบว่าพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ 
ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความ
สะอาดท่าเรือ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ 
1.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
1.3 การรอคิวและช าระเงินเพ่ือซื้อตั๋วโดยสาร ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีท่าเรือก าหนด  
1.4 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ หรือการโทรศัพท์ หากมีความจ าเป็นควรพูดโดยใช้

ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ 
2.2 หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ 
2.3 ควรพิจารณาให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งภายในเรือตามความเหมาะสม  
2.4 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค 
2.5 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการ 

เพ่ือให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน 
2.6 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง

ประวัติการเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย 
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 



 
 

 
 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามาตรการ  
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท. 

จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ

ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพ 

ประกอบกรณีพบปัญหา เช่น  
๑.๑  การใช้ แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
๑.๒  การใช้ Line Check In  
๑.๓  มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม

มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ  

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค  

3. หน่วยงานของท้องถิ่น 
4. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบ
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 
********************************************************* 

 



 
 

 
ค าแนะน าส าหรับพื้นที่ในการจัดท ามาตรการป้องกนัควบคุมโรคตามข้อก าหนดส าหรับประเภท
กิจการขนส่งสาธารณะ 
1. ขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน) 

 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  
1. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการ
ผู้ใช้บริการ พนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ บุคลากรซ่อมบ ารุงทางอากาศ และพนักงาน
ท าความสะอาด ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดชีวภาพ (Universal Precautions Kits (UPK)) ให้มีจ านวนเพียงพอ
และเหมาะสมในแต่ละเที่ยวบิน เพ่ือให้ลูกเรือใช้ท าความสะอาดและก าจัดของเหลวที่มีอันตรายทาง
ชีวภาพเพ่ือลดการแพร่เชื้อโรคในห้องโดยสาร 

1.3 จัดให้พ้ืนที่แยกกักผู้ใช้บริการที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยบนเครื่องบิน (Quarantine Area) โดย
ส ารองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้าหนึ่งของเครื่องบิน เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อ  

1.4 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดบริการ 
เคาท์เตอร์เช็คอิน-จ าหน่ายตั๋วโดยสาร พ้ืนรอข้ึนเครื่อง 

1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้พนักงานทุกคน  
1.6 อาจพิจารณาให้มีระบบจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดความ รวมทั้งการช าระเงิน

ค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code ผ่านแอปพลิเคชั่น 
 
 

ให้เปิดกิจการเฉพาะการให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic Flights) ตามประกาศส านัก
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศใน
ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 

 จ ากัดจ านวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยการจ าหน่ายบัตรโดยสารจะต้องค านึงถึงการ 
จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ ที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน เว้นแต่ 
(ก) ที่นั่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินมีระยะห่างที่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันการติดต่อสัมผัสและ      
     แพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลายได้ 
(ข) เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีจ านวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน ๑๙ ที่นั่ง และปฏิบัตการบินแบบเช่าเหมาล า  
(ค) เป็นเครื่องบินที่มีจ านวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน ๙๐ ที่นั่ง ทั้งนี้ ให้จ าหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 

๗๐ ของจ านวนที่นั่งทั้งหมดของอากาศยาน 
 งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างปฏิบัติการบิน รวมทั้งมิให้ผู้โดยสารรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มที่น าติดตัวมา กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ าดื่มบริการแก่
ผู้ใช้บริการได้  



 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
พนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ บุคลากรซ่อมบ ารุงทางอากาศ และพนักงานท าความ
สะอาด โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถาน 
พยาบาล เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือป่วยด้วยอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดปฏิบัติงาน และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน จนกว่าอาการจะดีขึ้น 

(2) ก่อนเข้าท่าอากาศยานหรือขึ้นเครื่องบิน จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ หรือกรณีที่ท่าอากาศยานต้นทางไม่มีการคัดกรอง โดยให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล หากวินิจฉัยแล้วเห็น
ว่ามีความเสี่ยงให้งดออกบัตรเครื่องบินแก่ผู้โดยสารนั้น  

(3) จัดให้มีแบบค าถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพ่ือขอความร่วมมือผู้ใช้บริการแสดงข้อมูล เช่น 
ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทาง ที่พักปลายทาง หรือข้อมูลด้านสุขภาพอัน
เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้ผู้ใช้บริการทราบ 
 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ บุคลากรซ่อมบ ารุงทางอากาศ และพนักงาน  

ท าความสะอาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ลูกเรือให้
สวมถุงมือยางร่วมด้วย และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% เช่น หลัง
สัมผัสเงิน สิ่งของ สัมภาระของผู้ใช้บริการ รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคน
อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 เมตร 

(2) ก าหนดให้มีมาตรการหรือวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ภายในท่าอากาศยานและ
เครื่องบิน โดยรวมถึงขั้นตอนการล าเลียงผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินเท้า การใช้รถบัสหรืออาคารเทียบอากาศยาน การรวมกลุ่มในการจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บ
ของเหนือศีรษะ และการเข้าแถวรอใช้ห้องน้ าในห้องโดยสาร ค านึงถึงความเหมาะสมส าหรับ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

(3) ก าหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยาน
และเครื่องบิน โดยสายการบินพิจารณางดออกบัตร (Boarding Pass) กรณีผู้โดยสารไม่มีสวม
หน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือไม่สามารถจัดหามาแสดงได้ ให้งดออกบัตรแก่ผู้ใช้บริการ
นั้น  



 
 

(4) กรณีพบผู้ ใช้บริการหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะอยู่บนเครื่องบิน ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศยานด าเนินการ
ตามมาตรการ On-board Emergency Quarantine ดังนี้ 
-  ให้แยกกักผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยนั่งที่ Quarantine Area ที่จัดเตรียมไว้ 
-  ให้กักกันห้องน้ าหลังสุดไว้ใช้ส าหรับกรณีกักกันโรคโดยเฉพาะ 
-  มอบหมายให้ลูกเรือหนึ่งคนรับผิดชอบพื้นท่ี Quarantine Area และหลีกเลี่ยงการการอยู่ 
   ใกล้ชิดลูกเรือคนอื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร 
-  ให้นักบินแจ้งแจ้งข้อมูลการตรวจพบลูกเรือหรือผู้ใช้บริการที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย 
   ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพ่ือรายงานให้ให้แก่ผู้ด าเนินการสนามบิน  
   ณ ท่าอากาศยานปลายทาง 

(5) สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริกาเพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรการทางสาธารณสุ ข  และประกาศแจ้ งผู้ โ ดยสาร อีกครั้ ง ร ะหว่ า ง เ ดิ นทา ง 
และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ และความรู้ในการสังเกตตนเอง  
 

2.3 มาตรการท าความสะอาด   
(1) ท าความสะอาดสถานที่ หรือพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วมภายในท่าอากาศยานและเครื่องบินทุกเที่ยวที่มี

การให้บริการ อยู่เสมอ เช่น ห้องน้ า เคาท์เตอร์เช็คอิน-จ าหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งผู้โดยสารบน
เครื่องบิน ที่จับประตู ด้วยน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอก
ขาว) 0.1% แอลกอฮอล์ อย่างน้อย 70% และท าการฆ่าเชื้อในห้องโดยสารตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(2) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานหรือเครื่องบินเป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าท่า
อากาศยานหรือเครื่องบินอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศระงับการปฏิบัติการ
บิ นห รื อ ง ด ให้ บ ริ ก า ร  ต ามค า สั่ ง ข อ ง เ จ้ า พนั ก ง านควบคุ ม โ รคติ ด ต่ อ  พ ร้ อมทั้ ง 
ท าความสะอาดสถานที่ และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บรกิาร ประกอบด้วย  
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ 
1.2 ควรพิจารณาการจองจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์  

 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 กรอกข้อมูบในแบบค าถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค)  
2.2 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย  
2.3 ระหว่างรอคิวเพ่ือออกบัตรโดยสาร เคาท์เตอร์เช็คอิน-จ าหน่ายตั๋วโดยสาร พ้ืนรอข้ึนเครื่อง ให้เว้น

ระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีท่าอากาศยานก าหนด  



 
 

2.4 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยานและเครื่องบิน และ
หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

2.5 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเลี่ยงไอ 
จาม ใกล้ผู้อ่ืน ในขณะอยู่ในท่าอากาศยานหรือเครื่องบิน หากมีการไอ หรือจาม ให้ปิดปาก และจมูก
ให้สนิท 

2.6 ไม่ทิ้งกระดาษช าระใช้แล้วลงบนพื้น บริเวณท่าอากาศยาน หรือห้องโดยสานเครื่องบิน ให้ทิ้งในถัง
ขยะที่จัดไว้เท่านั้น 

2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามประกาศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 

 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค.และส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดท า
และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.  
3. ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับ

ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศปม. ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้แอปพลิเคชั่น หรือไลน์กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบ 

กรณีพบปัญหา เช่น  
๑.๑  การใช้แอปพลิเคชั่นส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ  
๑.๒  การใช้ Line Check In  
๑.๓  มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการ
ประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 
 

 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม

มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ 

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค  

3. หน่วยงานของท้องถิ่น  
4. ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 



 
 

5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง 

 
********************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่4  
แนวทางการก ากบัตดิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกจิกรรมต่างๆ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 
 
  เพ่ือให้การก ากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

(1) เพ่ือด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และ  

(2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

  การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม และประเมินผลตามมาตรการผ่อนปรนส าหรับกิจการและกิจกรรม
ต่างๆ ส าหรับจังหวัด ดังนี้ 

1. เน้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบกิจการแบบ New Norm  
ซึ่งจ าเป็นส าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 สามารถ
ร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ทั้งใน
รูปแบบโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือวิธีอ่ืนๆ ตามที่พ้ืนที่ก าหนด 

2. ให้จังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม พร้อมการควบคุม ก ากับติดตาม  

3. เน้นให้พ้ืนที่ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่จังหวัด
ก าหนด โดยให้มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ ศบค.จังหวัด ทราบ  

4. ให้จังหวัดเตรียมการรับแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรับทราบ ส าหรับ
กรณีที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ พบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่
ก าหนด กรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้  

5. ประเมินผลภายในพ้ืนที่ ตามคู่มือการปฏิบัติที่ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าคู่มือและจัดส่ง
ให้ทุกจังหวัดไดใ้ช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแนวทางปฏิบัติต่อไป  

6. การประเมินผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี 1 (สีขาว) ประกอบด้วย  
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ (Social Engagement) ทั้งการ
ป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การเข้าคิว 
และการท าความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ  

 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม 
 ด้านสาธารณสุข ทั้งสถานการณ์โรค/พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก และการ
ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม  

 



 
 

ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ ในระดับต่างๆ   
ประกอบด้วย  

 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 

 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด  กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท. จัดท า
และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

 ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบล และ อปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับดูแล 
ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนด 

 ชมรม/สมาคม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาสังคม 
 

การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)  
1. ใช้ แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น การใช้ แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ 
การใช้ Line Check In มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้ 

2. การตรวจตลาด ตลาดนัด ตลาดชุมชน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/
ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันวิ่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กิจการส่ง
อาหารและสินค้า ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี สถานที่ให้บริการสปา 
อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออก
ก าลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬา สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อม ทั้งการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ ดังนี้ 
2.1 แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นโซน และก าหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น 
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้ก าลังสายตรวจร่วมของ ศปม.  
 

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี สาย 

ด่วนกรมควบคุมโรค เป็นต้น 
2. หน่วยงานของท้องถิ่น 
3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
 

 
 


