




ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๖)   

 
 

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

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด  19  ตำมล ำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ   สังคม  และควำมมั่นคงตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ 
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต   ตลอดจนด้ำน 
กำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง  ภำยใต้บังคับข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   
ให้สถำนท่ี  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญำตให้เปิดบริกำรหรือมีนโยบำยสนับสนุน 
ให้เปิดด ำเนินกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ  ๑๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เช่น  ธนำคำร  โรงงำน  สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง  บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง   
ยังคงเปิดด ำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม  ส่วนสถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งให้ปิดหรือจ ำกัดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้  ในระยะแรกนี้ 
ให้ เปิดด ำเนินกำรได้ทั่วรำชอำณำจักรตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ทั้ งนี้   ตั้ งแต่วันที่    
๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  

โรงพยำบำล  ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ซึ่งไม่รวมถึง 
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สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดได้โดยอำจให้น ำกลับไปบริโภคที่อื่น  แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น 
ก็สำมำรถท ำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร 

ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มซึ่ งจ ำหน่ำยสุรำ   ให้ เปิดได้แต่ห้ำมกำรบริ โภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพำะซูเปอร์มำร์เก็ต   
ร้ำนขำยยำ  สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต  และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ธนำคำร  
ที่ท ำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น  ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดย่อม  ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งชุมชน  ตลำด  ตลำดน้ ำ  และ 
ตลำดนัด  ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทำงเข้ำออก  จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้ให้   และ
ผู้ใช้บริกำร  กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรช ำระรำคำ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรม   
สระ  ตัด  ซอยผม  แต่งผม  และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ 
 ก. โรงพยำบำล  คลินิก  สถำนทันตกรรมหรือสถำนพยำบำลทุกประเภท  ที่จัดตั้ง 

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ข. สนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ 

เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก.   
 ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล  ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง 

ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนัอยู่แล้ว  เช่น  เทนนิส  ขี่ม้ำ  ยิงปืน  ยิงธนู  และต้องไม่มีผู้ชมมำชมุนุมกนัหรอื
เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก. 

 ง. สวนสำธำรณะ  ลำน - พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำ   
ลำนกีฬำ  ให้เปิดได้เฉพำะพ้ืนที่โล่งแจ้งเพ่ือกำรเดิน  วิ่ง  ขี่หรือปั่นจักรยำน  หรือกำรออกก ำลังกำย 
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล  โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน  กำรละเล่น  กำรแสดง   

 จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์  สปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ 
ข้อ ๒ ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  ทุกประเภทมีหน้ำที่

รับผิดชอบกำรดแูลรกัษำควำมสะอำดของสถำนที่  ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้  และจัดให้มีมำตรกำรป้องกนั
โรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรให้เข้ำใช้บริกำร   
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โดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้ำ  กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน  กำรจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว  และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ 
ให้ค ำแนะน ำ  หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน 
กำรแพร่ของโรค  ให้เสนอผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  2/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต 
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
และต่อมำ  ได้ประกำศ  เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วรำชอำณำจักร  (ครำวที่   ๑)  ลงวันที่   ๒๘  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่    
๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น   

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว   และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓   
เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี  ๔/๒๕๖๓   
เรื่อง  แต่งตัง้ผู้ก ำกับกำรปฏิบตัิงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ   
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ
การด าเนินชีวิต 
 
ก. การจ าหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม  
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซ้ือ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่
รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ 

 
 
 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
2) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
3) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
4) จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร  
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานใน
บางพ้ืนที่ได้ 
 

 
 
 
1) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล  
2) สธ. ออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 
๓) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ให้
เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายยา สนิค้าเบ็ดเตลด็ที่จ าเป็น 

๑) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล  



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 
ธนาคาร ที่ท าการหน่วยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วน
แผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะ
การน ากลับไปบริโภค 
ที่อ่ืน 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 

และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒)  ศปม. จัดก าลัง
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม 
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด 
ตลาดน้ า และตลาดนัด  

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง
ในการเลือกสินค้าและการช าระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัด
กรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
2) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่น 
ส าหรับเด็ก  
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
 
 
 
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัด
ผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  
(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
๕) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด
เวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีด
ความสามารถ 
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield 
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
4) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

2. กิจกรรมด้านการออกก าลัง
กายหรือการดูแลสุขภาพ 
 
ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ 

 
 
 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืน
ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่  

 
 
 
๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
อยู่เสมอ 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้   
 

ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล 
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่  
2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒) ศปม.จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ค. สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออก
ก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
(เฉพาะพ้ืนที่โล่งแจ้ง เพ่ือการเดิน 
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการ
ออกก าลังกายด้วยวิธีอ่ืนเป็นส่วน
บุคคล) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่อง
เล่นออกก าลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ตามขีด
ความสามารถ 
2) งดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารใน
สวนสาธารณะและสนามกีฬา 
๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
การละเล่น การแสดง 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 
 

3. อ่ืนๆ  
 
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา
สัตว์ สปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว์ 

 
 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 

 
 
1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดและ
งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ  

 
 
๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
๔) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด
เวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face 
Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่
ให้บริการ 
3) อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
 

และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

 
หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม เป็นมาตรการเพ่ิมเติมจากมาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เพ่ือท าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 




