
(ร่าง) มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ (จังหวัดเชียงใหม่) 
เริ่ม ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ /กำหนดมาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม / 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดรายละเอียดต่อไป ทั้งน้ี แต่ละจังหวัดสามารถกำหนดให้เข้มข้นขึ้นได้แต่จะน้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้ 

มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ 
สถานท่ีท่ีถูกสั่งปิด 
ตามมาตรการของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม 
มาตรการเพิ่มเติมของ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. ตลาด - ตลาดสด 
- ตลาดนัด 
- ตลาดน้ำ 
- ตลาดชุมชน 
- ถนนคนเดิน 
- แผงลอย 

-ตลาดให้เปิดเฉพาะการจำหน่าย
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุง
สำเร็จ อาหารสัตว์ ร้านขายยา และ
สินค้าเบ ็ดเตล็ดที ่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต 
-ตลาดถนนคนเดิน 
(คำสั่งที ่ ๒/๖๓ ลว. ๒๒ มี.ค. ๖๓)(๔) 
(๕) 

มาตรการควบคุมหลัก                    
๑. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน 
๒. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หน้ากากหรือหน้ากากผ้าเสมอ 
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 
เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๔. ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะน่ังหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
๕. ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 
หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น       
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงต่อการสัมผัสระหว่างกัน  
มาตรการเสริม 
๑. มีการคัดกรองอาการผู้ป่วย/ไข้ 
๒. ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก 
๓. อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
และความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,อปท. มีหน้าที่ตรวจกำกับ
ดูแล 
๒. สธ. คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 
 
 

๑. มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศที่
เหมาะสม และทำความสะอาดระบบอย่าง
สม่ำเสมอ 

๒. จำกัดทางเข้าออกตลาด ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย 
เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย  

๓. มีการคัดกรองและเฝ้าระวัง หากผู้จำหน่ายใน
ตลาดมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บ
คอ มีน้ำมูก หอบเหน่ือย ให้หยุด เพื่อเข้ารับ
การรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข 

๔. ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนผู้จำหน่ายในตลาด
ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ
ยาง และล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ 

๕. จัดทำทะเบียนผู้จำหน่ายในตลาด รวมถึงลง
บันทึกวันเวลาในการค้าขาย 

๖. ผูม้าใช้บริการที่ตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้ง 

การกำกับติดตาม 
๑. เจ้าของตลาดในประเมินตนเองมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 
๒. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม. ติดตาม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความ
เสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

๓. อปท. ให้คำแนะนำและตรวจสอบ 
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มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ 
สถานท่ีท่ีถูกสั่งปิด 
ตามมาตรการของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม 
มาตรการเพิ่มเติมของ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๒. รา้นจำหนา่ย    
      อาหาร 

- ร้านอาหารทั่วไป 
- ร้านเครื่องดื่มขนม
หวาน 
- ไอศกรีม (นอกห้าง) 
- ร้านอาหารรมิทาง 
- รถเข็น 
- หาบเร ่

-ร้านอาหารร้านเครื ่องดื ่มให้เปิด
เฉพาะ 
(ก) จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภค
ที่อื่น 
(ข)ในโรงแรมที่ให้บร ิการเฉพาะ      
ผู้เข้าพัก 
(ค)ในบริเวณท่าอากาศยาน 
(ง)ในโรงพยาบาล 
(คำสั่งที่  3/63  ลว. 24 มี.ค. 63)  

มาตรการควบคุมหลัก 
๑. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้น
โต๊ะ เก้าอ้ี ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้
กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้าเสมอ 
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 
เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๔. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่น้ัน 
รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 
๕. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
มาตรการเสริม 
๑. ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
๒. งดดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๓. จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืนห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร 
๔. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได้  
หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,อปท. มีหน้าที่ตรวจกำกับ
ดูแล 
๒. สธ. คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 
 
 

๑. จัดฉากก้ันบนโต๊ะอาหารระหว่างลูกค้า
สำหรับร้านอาหารที่มีพื้นที่จำกัดล 

๒. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี  
๓. มีป้ายประชาสัมพันธ์นะนำการปฏิบัติตัว

เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 
๔. จำกัดทางเข้าออกของร้าน และตั้งจุดคัด

กรอง 
๕. มีการคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและ

ลูกค้าทุกคน 
๖. หลีกเลี่ยงการใช้เมนูรายการอาหาร หรือ

หากจำเป็นให้ทำความสะอาดเมนูรายการ
อาหารอย่างสม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อวัน 
สนับสนุนการทำป้ายเมนูติดผนัง 

๗. ส่งเสริมการให้บริการอาหารจานเดียว 
๘. ส่งเสริมการชำระเงินแบบ cashless 

payment 
๙. จัดแยกพื้นที่สำหรับลูกค้าที่มารอสั่งอาหาร

ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
๑๐. จัดการบันทึกข้อมูลลูกค้า หรือ ติดตั้งกล้อง

วงจรปิด หรือ ถ่ายภาพ 
๑๑. เพิ่มระบบการสั่งซ้ือผ่านระบบออนไลน์ 
๑๒. ให้พนังงานเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และงด

การรวมกลุ่มพนักงาน 
๑๓. พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง อาทิ 

แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด ให้สวมถุง
มือ รองเท้าปิดมิดชิด หน้ากาก ผ้ากันเปื้อน 

๑๔. เฝ้าระวังพนักงานป่วย เช่น หากพบ
พนักงานที่อยู่ในแผนกเดียวกัน/ร้านเดียวกัน 
ที่มีอาการป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางเดิน
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มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ 
สถานท่ีท่ีถูกสั่งปิด 
ตามมาตรการของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม 
มาตรการเพิ่มเติมของ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

หายใจเฉียบพลันตั้งแต่ 3 คน ให้มีการ
รายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การกำกับติดตาม 
๑. กำกับติดตามโดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
๒. ประเมินโดยลูกค้า 
๓. สุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

๓. กิจการค้าปลีก-ส่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
- ร้านสะดวกซื้อบริเวณ
พื้นที่นั่ง/ยืนรับประทาน 
- รถเร่หรือรถว่ิงขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค 
- ร้านค้าปลีกขนาดย่อย  
-ร้านค้าปลีกชุมชน 
-ร้านค้าขายปลีกธุรกจิ
สื่อสารโทรคมนาคม 

ให้ปิดพื้นทีบ่างส่วนของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ห้างร้านที่มรี้านค้าย่อย เว้น
แต ่
 -ซปุเปอร์มาร์เก็ต 
 -ร้านขายยา 
 -สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็น 
ต่อการดำรงชีวิต 
-สำนักงาน 
-ธนาคาร 
(คำสั่งที่  2/2563  ลว. ๒๒ มี.ค. ๖๓ 
ข้อ 2(3) ) 
-ปิดพื้นที่นั่ง/ยืน ในร้านสะดวกซื้อ 
(คำสั่งที ่ 3/63  ลว. 24 มี.ค. 63) 
- ให้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีก
ร้านขายของชำทั่วไปให้งดจำหน่าย
ตั้งแต่เวลา  22:00น. - 4:00 น 
ของวันถัดไป 
(คำสั่งที่  8/63  ลว. 3 เม.ย. 63) 

มาตรการควบคุมหลัก  
๑. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดสะอาดพื้น 
ผิวสัมผัสที่มีโอกาสสัมผัสบ่อยอยู่เสมอ และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒. ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าเสมอ  
๓. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือ
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๔. ให้เว้นระยะน่ังหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
๕. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือ
พิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการ
ให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างกัน  
มาตรการเสริม 
1 จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่น่ังหรือยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร 
2 อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

๑. จำกัดประตูทางเข้าเพื่อให้สามารถคัดกรอง
พนักงานและลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

๒. จัดให้มีพรมน้ำยาฆ่าเชื้อบริการทุกประตู
ทางเข้า 

๓. จัดให้มีกระบัง (shield) เพื่อป้องกันฝอย
ละอองให้กับพนักงานที่อยู่ที่ counter ต่าง ๆ 
เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดเก็บเงิน 

๔. ให้กำหนดปริมาณคนในร้านให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ของร้าน (ไม่เกิน 25 คนต่อ 100 ตร.
ม.)  

๕. การลงทะเบียนเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน  
๖. มีการคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้า

ทุกคน 100% 
๗. บริการจุดจำหน่ายหน้ากากให้กับลูกค้าเพื่อให้

สวมใส่ทุกคน 
๘. ส่งเสริมการใช้ caseless payment 
๙. หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ ภาชนะ หรือ

ตัวอย่างสินค้าที่ไม่จำเป็น หากจำเป็นต้องมี
วัสดุห่อหุ้มให้สะอาดและทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอ 

๑๐. การเฝ้าระวังพนักงานป่วย เช่น หากพบ
พนักงานที่อยู่ในแผนกเดียวกัน/ร้านเดียวกัน 
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มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ 
สถานท่ีท่ีถูกสั่งปิด 
ตามมาตรการของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม 
มาตรการเพิ่มเติมของ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,อปท. มีหน้าที่ตรวจกำกับดูแล 
และออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่ 
 
 
 
 
 

ที่มีอาการป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และ
รายงานมายัง สสจ. 

การกำกับติดตาม 
๑. Duty manager 
๒. ลูกค้า Feedback ผ่านทาง QR code, FB 

และ Line@ ของศูนย์การค้าฯ 
๔. กีฬาสันทนาการ - กิจกรรมใน

สวนสาธารณะ ได้แก่เต้น
ไทเก็ก  
- สนามกีฬากลางแจ้งที่
เป็นการออกกำลงักาย 
โดยไม่ได้เล่นเป็นทมีและ
ไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ 
เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู 
จักรยาน กอล์ฟและ
สนามซ้อม 

-ให้ปิดสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อม
กอล์ฟ สนามยิงปืน 
(คำสั่งที่  2/63 ลว. 22 มี.ค. 2563) 
 -ให้ปิดสนามกีฬา  
 -สนามเด็กเล่น 
(คำสัง่ที่ 4/63  ลว. 28 มี.ค63)  
( ข้อ 1, 3) 
- ให้ปิดสวนสาธารณะ/ห้ามเล่นน้ำ 
ทำกิจกรรมบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ 
งดใช้พื ้นที ่ท่าแพ ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย์ 
(คำสั่งที่ 8/63  ลว. ๓ เม.ย 2563) 

มาตรการควบคุมหลัก 
๑. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย     พื้นผิวสัมผัส
ของสถานที่ที่เก่ียวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์
เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๔. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร 
๕. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือ
ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดย
ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
มาตรการเสริม 
๑. งดจำหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารใน
สวนสาธารณะและสนามกีฬา 
๒. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,อปท. มีหน้าที่ตรวจกำกับดูแล 
และออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่ 

๑. สนับสนุนให้จัดระบบจองเวลาล่วงหน้าและ
จำกัดจำนวน เช่น ทางโทรศัพท์ หากจองใน
ลักษณะตัวต่อตัว ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

๒. พิจารณาจัดทำทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ใช้บริการ 

๓. งดให้บริการล๊อคเกอร์ และห้องอาบน้ำ 
๔. จัดทำระบบคัดกรองอาการและประวัติเสี่ยง  
๕. มีระบบการเฝ้าระวังในบุคลากร เช่น หากพบ

บุคลากรป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
เฉียบพลันตั้งแต่ 3 คน ให้มีการรายงานมายัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การกำกับติดตาม 
๑. ทุกสนามออกระเบียบควบคุม มีการสื่อสาร

กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. มีการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ของผู้มาใช้บริการ  
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มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ 
สถานท่ีท่ีถูกสั่งปิด 
ตามมาตรการของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม 
มาตรการเพิ่มเติมของ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๕. รา้นตัดผมเสริม  
สวย 

- ร้านตัดผมเฉพาะ 
ตัด สระ ไดร์ผม 

-ให้ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผม มาตรการควบคุมหลัก 
๑. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น
ผ ิวส ัมผ ัสของร ้าน อ ุปกรณ์ก ่อนและหล ังการ
ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒. ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 
๓. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือ
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๔. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 
1.25 เมตร 
๕. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 
ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่
จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
มาตรการเสริม 
๑. ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม face shield 
และเสื้อคุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
๒. มีมาตรการคัดกรองอาการผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ 
๓. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่บริการ 
๔. เพิ่มการจัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้าน
ที่ดี 
๕. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,อปท. มีหน้าที่ตรวจกำกับดูแล 
และออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่ 
 

๑. จัดเก้าอ้ีน่ังทำผมห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 
๒. ใช้ระบบนัดลูกค้าเพื่อป้องกันความแออัดของ

ร้าน 
๓. ทำทะเบียนลูกค้าที่ใช้บริการพร้อมเบอร์

โทรศัพท์ 
๔. กำหนดบริการที่จะให้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อ

ลูกค้า 1 ราย 
๕. ทำทะเบียนช่างหรือพนักงานที่มาทำงานแต่

ละกะ และการเฝ้าระวังและการติดตาม
อาการเจ็บป่วยของช่าง 

๖. ส่งเสริมการชำระเงินแบบ cashless 
payment 

๗. คัดกรองประวัติไข้และอาการทางเดินหายใจ
แก่ช่าง พนักงานและลูกค้าก่อนการบริการ 

๘. กำหนดให้ช่างและพนักงานล้างมือทุกครั้ง
ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย 

๙. ให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยขณะรับบริการทุก
คน 

๑๐. กำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้บริการลูกค้าใช้
คนต่อคน ไม่ใช้ปนกัน เช่น ผ้าขนหนู 

 
การกำกับติดตาม 
การสุ่มตรวจโดยสมาคมช่างผมภาคเหนือ  
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มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจการ 
สถานท่ีท่ีถูกสั่งปิด 
ตามมาตรการของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม 
มาตรการเพิ่มเติมของ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๖. อ่ืนๆ - ร้านตัดขนสัตว์ 
- ร้านรับเลี้ยงรับฝาก
สัตว์ 

-ไม่มี- มาตรการควบคุมหลัก 
๑. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสของร้าน และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒. ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์
เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๔. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 
ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่
จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
มาตรการเสริม 
๑. ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู ้ช่วย (ถ้ามี) สวม face 
shield ถุงมือ และเสื้อคุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
๒. คัดกรองอาการป่วย ไข้ และงดให้บริการเจ้าของ
สัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ 
๓. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,อปท. มีหน้าที่ตรวจกำกับดูแล 
และออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ไม่มี 

 

 

 

 


