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มาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ 

การดำเนินชีวติ 
ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 

ในโรงแรม ท่าอากาศยาน     
สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ  ซึ่งไม่
รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร ์

 
 

 
 
เจา้ของ 
• สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ต้องมี

การตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนและลูกค้าทกุคน 
• สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ให้มี

มาตรการคัดกรอง อาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนตามขีดความสามารถ  

• จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
หรือ กรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล)  น้อยกว่า 1.5 เมตร 
ต้องจัดให้มฉีากกั้นระหว่างทีน่ั่ง (บคุคล) แตท่ั้งนีร้ะยะห่างระหว่าง
ที่นั่ง (บุคคล)  ต้องไม่น้อยกวา่ 1 เมตร 

• งดให้บริการบุฟเฟต์ที่มีไลน์อาหารที่ลูกค้าตักเองหรือหยิบเอง แต่
สามารถให้บรกิารอาหารบุฟเฟต์ที่สั่งจากรายการอาหารได ้

• ร้านอาหารหรือเครื่องดืม่ซึ่งจำหน่ายสุรา ใหเ้ปิดได้แต่ห้ามมีการ
บริโภคสุรา หรอืเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

• งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด 
• จัดให้มฉีากแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร 
• จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ตำ่กว่า 

70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ จุดเข้า - ออก และบริเวณตา่ง ๆ 
ของร้านตามความเหมาะสมของพื้นที ่

 
 
เจา้ของ 
• หากร้านมีขนาดใหญ่ควรมีระบบจองคิว Online  และ 

การจองคิวหนา้ร้าน โดยกำหนดเวลาในการเข้าบริการ
อย่างชัดเจน  

• หากร้านมีขนาดคูหาที่แคบ ร้านอาจจะแจกบัตรคิว 
และให้ลูกค้ากลับมารับอาหารเพ่ือป้องกันความ
แออัดภายในร้าน และหน้ารา้น 

• รณรงค์การชำระเงินผ่าน QR code หรือโอนเงิน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผสัธนบัตร
และเหรียญ 

• ชุดเครื่องปรุงรสแนะนำใหเ้ป็นชนิดซอง 
• ร้านค้าควรทำสัญลักษณ์จุดยนืใหแ้กลู่กค้า และมี

พนักงานคอยควบคุม/จัดคิวให้มีการเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร อย่างเคร่งครัดโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทางเท้าหรือสถานทีใ่กล้เคียง  
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
• ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย หากไม่

สามารถปฏิบัติได้ให้งดให้บริการสุขา 
• ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี ้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช้ือ เช่น 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้า   
ใช้บริการเสร็จ 

• ทำความสะอาด พื้น ทางเดิน ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตู 
หรือเคาน์เตอร์ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช้ือ 
เช่น ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1%  

     อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
• สำหรับร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศต้องมีมาตรการเปิด-ปิด

ร้านอาหารเป็นช่วงเวลา เพ่ือเว้นช่วงเวลาในการทำความสะอาด 
และระบายอากาศเป็นระยะ  

• มีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน 
ส้อม และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

• การต่อแถวซื้ออาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้น
ระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร  

• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการ
ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และ
จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจน
จัดระบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลา    
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
ผู้ให้บริการ 
• พนักงานในร้านต้องแต่งกายสะอาด  รวบผม ใส่หมวก ใส่ถุงมือ 

สวมผ้ากันเปื้อน และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า   
• หากพนักงานที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมี

อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที          
ไปพบแพทย์ และให้สังเกตอาการที่บ้าน 

• ผู้ปรุงอาหารต้องล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร 
• พนักงานเสิร์ฟต้องล้างมือทุกครั้งก่อนออกเสิร์ฟอาหาร 
• พนักงานเสิร์ฟควรใช้การพูดคุยในระดับเสยีงปกติ ไม่ตะโกน และ

ไม่เปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
 
ผู้ใช้บรกิาร 
• ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ 

ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
ก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง 

• หากมอีาการไข้ ไอ จาม มีนำ้มูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิ
ร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่ให้เข้ารับบริการ และควรไป
พบแพทย์ทันท ีและสังเกตอาการที่บ้าน 

•   ใหแ้จ้งสำนกังานเขตพ้ืนที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

ผู้ให้บริการ 
• พนักงานควรล้างมือบ่อย ๆ ดว้ยน้ำและสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆา่เชื้อโรค  
ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่าง
และหลังปรุงอาหารเสรจ็ หลังจับเงิน ขยะหรือเศษ
อาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำความสะอาด และหลัง 
เข้าส้วม 
 

 
 

 
 
ผู้ใช้บรกิาร 

• ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
• เลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น 
• ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ 

หรือจาม ให้ปดิ ปาก และจมกูให้สนิท 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

และการดำเนินชีวิต 
ก.2 รถเข็น หาบเร ่                

แผงลอย  

 
 
ผู้ให้บริการ 
• แต่งกายสะอาด ให้สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตลอดเวลาการ

ทำอาหาร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่
ขายอาหาร 

• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือ
น้ำยาฆ่าเช้ือก่อนและหลังการสัมผัสอาหาร  

• การต่อแถวซื้ออาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้น
ระยะห่างของลูกค้า 1 เมตร 

• จัดให้มีแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้า และอาหาร 
• ทําความสะอาดรถเข็น/แผงลอย ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำ

ความสะอาด เป็นประจำภายหลังการขาย 
• ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช้ือ เช่น 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้
บริการเสร็จ 

• หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียส ให้หยุดขาย ไปพบแพทย์ทันที  และสังเกตอาการที่บ้าน 

• จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับการนั่ง
รับประทานอาหาร  

• ให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการ

ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้    

 
 
ผู้ให้บริการ 
• เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าบริการแบบ E-Payment เพื่อลด

การสัมผัส 
• ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก ไม่ใช้มือ

หยิบจับอาหารโดยตรง และทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ที่
คีบ มีด เขียง ทุกครั้งหลังใช้งาน 

• อาหารปรุงสำเร็จที่วางรอให้บริการ ต้องมีการปกปิดเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละออง แมลง และสัตว์นำโรค  วางสูงจากพื้น 
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ไม่ควรวางรอบริการเกิน 4 
ชั่วโมง และควรอุน่อาหารทุก 2 ชั่วโมง 

• ส่งเสริมการใชอุ้ปกรณ์สำหรบัรับประทานอาหาร แบบใช้
ครั้งเดียวทิ้งเฉพาะบุคคล 

• ชุดเครื่องปรุงรสแนะนำให้เปน็ชนิดซอง 
• อาจจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่า

เชื้อโรคสำหรับทำความสะอาดมือ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจน
จัดระบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลา    
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

 
ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ 

• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาการป่วย ไม่ควร
มาใช้บริการ 

• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 
• ให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

 
 
 
 
ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ 
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือ

น้ำยาฆ่าเช้ือโรค ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
• เลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น 
• ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ หรือจาม ให้ปดิ 

ปาก และจมูกให้สนิท 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวติ 

ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปดิได้
เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่
จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม ธนาคาร และที่ทำการหน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการ
นำกลับไปบริโภคที่อื่น 

 

 
ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ 
• จำกัดให้มีทางเข้าออกเฉพาะเพื่อจำกัดจำนวนคนเข้า

ให้เหมาะสมตอ่พื้นที่โดยเน้นการเว้นระยะห่าง
ระหว่างผู้เข้าใช้บริการตามกำหนด  

• ให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้ง
พนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ค้า ก่อนเข้าไปใช้บริการ
ซื้อสินค้าบริเวณจุดทางเข้าทุกช่องทาง พร้อมทั้ง
บริการแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70%  หรอืน้ำยา
ฆ่าเช้ือโรค สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่
ผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า – ออก 

• จัดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการในจำนวนที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ร้าน โดยกำหนดระยะห่าง 1 เมตร และกำหนด
จุดรอชำระค่าบริการระยะห่าง 1 เมตร โดยทำ
เครื่องหมายกำหนดระยะห่างที่สังเกตได้ง่าย 

• กรณีขายอาหารปรุงสำเร็จ ให้ใส่ถุง หรือภาชนะมีฝา
ปิด หรือจัดทำอุปกรณ์ครอบหรือก้ันอาหาร 

• ทำความสะอาด พื้น ทางเดิน พื้นผิวสัมผัส บริเวณ
เคาน์เตอร์ชำระเงิน ตะกร้าใส่ของ ด้วยผงซักฟอก
หรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโป
คลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง 

• ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 
หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้งดให้บริการสุขา 

 
ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ 
• เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการเป็นแบบ 

E-Payment 
• จัดวางสินค้า ให้เป็นระเบียบ แยกเป็น

หมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า ไม่ปะปน
กัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเลือก
ซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

• กรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ควรปรุง
สุกใหม่ สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 
องศาเซลเซียส หลีกเลี ่ยงการจำหน่าย
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก และ
ควรมีการติดฉลากที ่ระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน เช่น วัน/เดือน/ปี เวลาที่ผลติ 
เป็นต้น 

• กรณีขายอาหารสด ประเภทเนื ้อส ัตว์ 
อาหารทะเล ไม่ควรให้ลูกค้าสัมผัสอาหาร
สดนั้นโดยตรง 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
• การจำหน่ายอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนำกลับไป

บริโภคที่อื่น 
• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่

รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจดัให้มีมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร หรอืทางราชการกำหนด 

 
 

ผู้ให้บริการ/พนักงาน 
• ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อย่างถูก

วิธีโดยปิดทั้งจมูกและปาก  
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู ่ หรือแอลกอฮอล์เจล     

ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและ
หลังการสัมผัสสินค้า หลังเข้าส้วม หลังจับสิ่ง
สกปรก  

• หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดปฏิบัติงานทันที 
ไปพบแพทย์ และสังเกตอาการที่บ้าน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้ให้บริการ/พนักงาน 
• ไม่สัมผัสหน้า ตา จมูกและปากถ้าไม่

จำเป็น และไมไ่อจามรดผู้อื่น 
• กรณีปฏิบัติงานบริเวณจำหน่ายอาหาร

พร้อมบริโภคหรือเครื่องด่ืม ต้องใส่ผ้ากัน
เปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหาร
ปรุงสุก ไม่ใช้มอืหยิบจับอาหารโดยตรง 
และทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ที่คีบ 
มีด เขียง อุปกรณ์ชงเครื่องดื่ม ทุกครั้ง
หลังใช้งาน 

• ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากาก
ผ้า สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้ามยาว
เก็บขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
ผู้ใช้บริการ 
• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้

บริการ อย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูกและปาก 
• หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 

37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าใช้บริการ ไปพบแพทย์
ทันที และสังเกตอาการที่บ้าน 

• ให้แจ้งสำนักงานเขตกรณีพบการไม่ปฏิบัต ิตาม
มาตรการ 

 

มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือ
ให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และ
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไป
ได้ ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

 
ผู้ใช้บริการ 
• วางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความ

รวดเร็วในการเลือกซื ้อสินค้า และลด
ระยะเวลาที่อยู่ในร้าน 

• ควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment 
• ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล     

ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค   
หลังการรับสินค้าจากพนักงาน  
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ 

การดำเนินชีวติ 
ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม 

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน 
ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 

ค.1 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม  
     ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน 
 

 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการ 
• ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูกและปาก  
• จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% 

หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณจุดทางเข้า 
• จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีมาตรการคัดกรองอาการ

ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ  
• จัดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการในจำนวนที่เหมาะสมกับพื ้นที ่ร ้าน โดย

กำหนดระยะห่าง 1 เมตร และกำหนดจุดรอชำระค่าบริการระยะห่าง 
1 เมตร  

• ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน พื้นผิวสัมผัส บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงิน 
ตะกร้าใส่ของ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

• กรณีที่มีห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด
ทั่วไปทุกวัน  

• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแล
รักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้มี
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจนจัดระบบอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามคำแนะนำเง่ือนไขและเง่ือนเวลาที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการ 
• เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการเป็นแบบ  

E-Payment 
• จัดวางสินค้า ให้เป็นระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู่ตาม

ประเภทของสินค้า ไม่ปะปนกัน เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

• เพิ่มช่องทางการสั่งจอง จัดเตรียมสินค้าล่วงหน้า 
เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อซื้อขาย แบบ pick 
up 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
ผู้ให้บริการ/พนักงาน 
• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดเวลา 
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% 

หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการสัมผัสสินค้า หลังเข้าส้วม หลัง
จับสิ่งสกปรก และจับเงิน ไม่สัมผัสหน้า ตา จมูกและปากถ้าไม่จำเป็น 
และไม่ไอจามรดผู้อื่น 

• หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้
หยุดปฏิบัติงานทันที ไปพบแพทย ์และสังเกตอาการที่บ้าน 
 
 
 

ผู้ใช้บริการ 
• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้บริการตลอดเวลา 
• ยืนห่างจากพนักงานและผู้ใช้บริการรายอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
• หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส 

งดใช้บริการ ให้ไปพบแพทย ์และสังเกตอาการที่บ้าน 
• ให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

ผู้ให้บริการ/พนักงาน 
• ไม่สัมผัสหน้า ตา จมูกและปากถ้าไม่จำเป็น และไม่ไอ

จามรดผู้อื่น 
• ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้าม
ยาวเก็บขยะมูลฝอย และใสถุ่งขยะปิดปากถุงให้มิดชิด 
นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แลว้ล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่
ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันท ี

 
ผู้ใช้บริการ 
• เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการเป็นแบบ             

E-Payment 
• ควรระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก 

และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำ
กว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื ้อโรค สำหรับทำความ
สะอาดมือก่อนและหลังก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการ
ตลาด รวมทั ้งหล ังจากการใช้ห ้องน้ำห ้องส ้วม
สาธารณะ และหลังการรับสินค้าจาก พนักงาน 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
1  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ 

การดำเนินชีวติ 
ค.2 ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด  
 

 
 
เจ้าของ 
• จำกัดให้มีทางเข้าออกเฉพาะเพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าให้เหมาะสม   

ต่อพื้นที่โดยเนน้การเวน้ระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บรกิาร  
• มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งผู้ขายและผู้ใช้บริการ

ก่อนเข้าไปใช้บริการซื้อสินค้าบริเวณจุดทางเข้าของตลาดทุกช่องทาง 
• จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% 

หรือน้ำยาฆ่าเชื ้อโรค สำหรับทำความสะอาดมือ ณ จุดเข้า - ออก 
ตลาดและบริเวณต่าง ๆ ของตลาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

• จัดให้มีบริเวณในการใช้บริการโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 1 เมตร ในการเลือกซื้อสินค้า  

• จัดให้แผงค้ามรีะยะห่างระหว่างผู้ค้าแต่ละร้านอย่างน้อย 1 เมตร 
• ทำความสะอาดตลาด พื้น ทางเดิน แผงจำหน่าย ด้วยผงซักฟอกหรือ

น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช้ือ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอก
ขาว) 0.1% อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

• ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะของตลาด  โดยเน้นจุดที่
เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายชำระ  โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอน
ประตู ก๊อกน้ำ ฯลฯ  ด้วยผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยา
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%  แล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาด 
ทุก 2 ชั่วโมง 

• ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด และผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน 

 
 
เจ้าของ 
• ควรให้ร้านค้าจัดเตรียม ผัก ผลไม้ วัตถุดิบ  

ต่าง ๆ เป็นชุด พร้อมช่ังน้ำหนักและปิดป้าย
ราคา เพ่ือให้สะดวกแก่การหยิบซื้อและลดการ
สอบถาม  

• ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีคณะทำงานที่กำกับดูแล
มาตรการ และจัดทำรายงานการกำกับดูแล
ให้กับกรุงเทพมหานคร 

• ให้เจ้าของตลาดจัดให้มี CCTV เพื่อติดตาม
กำกับและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ 

• สื่อสาร ให้ความรู้ข้อแนะนำในช่องทางต่างๆ 
ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เช่น 
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายในตลาด 

• จัดทำผังแสดงโซนการจำหน่ายสินค้า และมี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบก่อนเข้า
ตลาด เพื ่อลดระยะเวลาอยู ่ในตลาดให้น้อย
ที่สุด 

• แสดงสัญลักษณ์พื้นที่รอคิวในการซื้อสินค้าตาม
มาตรฐานการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
ให้ชัดเจน 

• รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการนำถุงส่วนตัวไปใส่ของ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และให้
กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อทุกวัน 

• งดเปิดให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ที่อยู่ภายในบริเวณตลาด เช่น 
บ้านลม ม้าหมนุ บ้านบอล ฯลฯ 

• บริการร้านอาหารในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องด่ืม ดังนี ้
- จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) 1.5 เมตร หรือ 

กรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล)  น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัด
ให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ระหว่างที่นั่ง (บุคคล)  
ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

- ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามมีการ
บริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

- งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด 
- จัดใหม้ีฉากแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร 
-  ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้
บริการเสร็จ 

- มีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน 
ส้อม และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

- การต่อแถวซือ้อาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้น
ระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร 

• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแล
รักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้มี
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจนจัดระบบอ่ืน ๆ 

• ส่งเสริมให้ชำระเงินผ่าน QR code หรือโอน
เงินระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสธนบัตรและเหรียญ หากชำระด้วยเงินสด 
ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนเดินตลาดนำ
ถุงพลาสติกติดตัวสำหรับสัมผัสเงินสด หรือ 
ร้านค้าส่งเงินผ่านตะกร้าที่มีด้ามถือยาวเพื่อ
หลีกเลี่ยงการสัมผสั  
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

 
ผู้ให้บริการ (พ่อค้า แม่คา้) 
• แม่ค้า พ่อค้าในตลาดทุกร้านต้องสวมหมวก ใส่หน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูกและปาก  
• หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีนำ้มูก หรือเหนือ่ยหอบให้หยุดขายทันทีไป

พบแพทย ์และสังเกตอาการที่บ้าน 
• กรณีขายอาหารปรุงสำเร็จ ให้ใส่ถุง หรือภาชนะมีฝาปิด หรือจัดทำ

อุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร 
• ทำความสะอาดแผงขายสินค้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด

ฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิด
แผง 

 

ผู้รับบริการ (ลูกค้า) 
• ผู้ใช้บริการต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องปิดทั้ง

จมูก และปาก ก่อนเข้าตลาด และใส่ตลอดเวลา 
•  หากมอีาการไข้ ไอ จาม มีนำ้มูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิ

ร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าตลาด ไปพบแพทย์ทันที 
และ สังเกตอาการที่บ้าน 

• ให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 

 
 
 
 

ผู้ให้บริการ (พ่อค้า แม่คา้) 
• ควรระมัดระวังไม่ให้มือสัมผสัใบหน้า ตา จมกู 

ปาก และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 
ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับ
ทำความสะอาดมือก่อนและหลังก่อนและหลัง
เข้ามาใช้บริการตลาด รวมทั้งหลังจากการใช้
ห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ  

• กรณีขายอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ อาหาร
ทะเล ไม่ให้ลูกค้าสัมผัสอาหารสดนั้นโดยตรง 

 
 

ผู้รับบริการ (ลูกค้า) 
• วางแผนการซื้อสินค้าที่ต้องการล่วงหน้า เพื่อ

ซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว 
• ควรระมัดระวังไม่ให้มือสัมผสัใบหน้า ตา จมกู 

ปาก และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 
ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับ
ทำความสะอาดมือก่อนและหลัง ก่อนเข้ามาใช้
บริการตลาด รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมสาธารณะ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
• ควรทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ หลังกลับ

จากตลาด  
• ควรนำถุงส่วนตัวไปใส่สินค้าที่ซื้อ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ 

การดำเนินชีวติ 
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัด

ผม สำหรับบุรุษหรือสตรี 
(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่ง
ผม) 

 

 
 
เจ้าของ 
• ให้บริการเฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม (ไดร์ผมภายหลังจากการสระผม) 

เท่านั้นเพราะใช้เวลาน้อย การเสริมสวยอ่ืน ๆ ยังไม่ให้บริการ 
• ต้องมีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการและพนักงานก่อนเข้าร้าน

ตามขีดความสามารถ 
• งดรอรับบริการภายในร้าน ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้

แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

• จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือ
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค  

• กำหนดรอบเวลาเปิดและเวลาทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ปลอดเชื้อเป็น
ระยะ ๆ โดยเปิดรอบละ 2 ชัว่โมง แล้วหยุดทำความสะอาด  

• ให้เจ้าของร้านทำตารางลงเวลาทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน จัดเก้าอี้ทำ
ผมของผู้ใช้บรกิาร ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งเปน็ระยะที่
ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอ จาม และพูดคุย 

• ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันหลายคน ได้แก่ เก้าอี้ทำผม 
ผ้าคลุมตัว เตียงสระ ไดร์เป่าผม หวี กรรไกร และปัตตาเลี่ยน หน้ากากกัน
สเปรย์ ด้วยแอลกอฮอล์ ไม่ตำ่กว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งหลงั
มีผู้ใช้บริการ 

• ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้าน พื้น ห้องน้ำ เก้าอ้ีตัดผม เตียงสระ ส่วน
ที่ผู้ใช้บริการมีโอกาสจับหรือสัมผัส เช่น ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตู 

 
 
เจ้าของ 
• รับชำระเงินโดยการโอนเงิน หรือ QR Code 

แทนการรับและทอนเงินสด 
• พนักงานในร้าน ควรรักษาสขุอนามัยอย่าง

เคร่งครัด เช่น ล้างมือก่อนและหลังให้บริการ  
ทุกครั้ง ด้วยสบู่ แอลกอฮอลเ์จล ไม่ต่ำกว่า 70% 
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

• ไม่รวมกลุ่มรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะ
ส่วนตัว เช่น แก้ว ช้อน จาน ชาม ร่วมกัน 

• ควรลดการพูดคุยระหว่างผู้ใหบ้ริการกบั
ผู้ใช้บรกิารให้นอ้ยที่สุด หากทางร้านมีระบบจอง
คิว หรือสามารถพูดคุยตกลงกบัช่างทาง 
facebook หรอื line ได ้ควรพูดคุยตกลงกันมา
ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ที่ร้านมีการคุยกันให้นอ้ยที่สุด 

• ควรจำกัดระยะเวลาในการใหบ้ริการของ
ผู้ใช้บรกิารแตล่ะรายไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 

• จัดให้มกีารระบายอากาศที่ดภีายในร้าน และทำ
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้าน
สม่ำเสมอ  
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
หรือเคาน์เตอร์ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น 
ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุก 2 ชั่วโมง  

• จัดให้มีการบันทึก รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของ
ผู้ใช้บริการทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวน
โรค หรือ จัดให้มีการใช้ระบบกำกับติดตามผ่าน application  

• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแล
รักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้และจัดใหม้ี
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจนจัดระบบอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

ผู้ให้บริการ 
• พนักงานในร้านต้อง ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีโดยปิด

ทั้งจมูกและปาก ใส่ face shield ไว้ตลอดเวลาขณะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
• งดเว้นการให้บริการตัดขนจมูก แคะห ูล้างตา นวด และการบีบ แคะ แกะ 

เกา จับ ลูบ ใบหน้าของผู้ใช้บริการ 
• ระหว่างสระผม ให้ผู้ใช้บริการใช้หน้ากากกันสเปรย์ ป้องกันไอจากการ

พูดคุยและตกบนใบหน้าหรือดวงตาผู้ใช้บริการ 
• หากพนักงานมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที ไปพบแพทย์ และสังเกต
อาการที่บ้าน  

• หลังจากให้บรกิาร ต้องล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ไมต่่ำกว่า 70% 
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

• ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการ 
• ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างการให้บริการ 
• อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
 

ผู้ใชบ้ริการ 

• ผู้ใช้บรกิารทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู ่แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำ
กว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และสวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลาขณะที่
ใช้บริการ 

• หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนือ่ยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าร้าน ไปพบแพทย ์และสงัเกตอาการ    
ที่บ้าน 

•   ห้ามรบัประทานอาหารในพืน้ที่ให้บริการ 
•   นั่งห่างกันอยา่งน้อย 1 เมตร  
•   ให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

 
 
 
ผู้ใชบ้ริการ 

• ผู้ใช้บรกิารไม่ควรนำมือไปสัมผัสหน้า จมูก หรือ
ตา ขณะใช้บรกิารภายในร้าน หากผู้ใช้บริการ ไอ 
หรือ จาม ควรใช้กระดาษทิชชูปิด หรือใช้ศอกบัง 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
2 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย

หรือการดูแลสุขภาพ 
ก. สนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ 
 
 

 
 
เจ้าของ 
• ให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งพนักงาน และผู้ใช้บริการ

ก่อนเข้าไปใช้บริการบริเวณจุดทางเข้า 
• จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับพื้นที่

ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน   
• จำกัดให้มีทางเข้าออกเฉพาะ เพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าให้เหมาะสมต่อ

พื้นที่โดยเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บริการ 
• บริการร้านอาหารหรือคลับเฮาส์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการจำหน่าย

อาหาร หรือเครื่องดื่ม ดังน้ี 
- จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 

หรือ กรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล)  น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้อง
จัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
(บุคคล)  ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

- ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามมีการบริโภค
สุรา หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

- งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด 
- จัดใหม้ีฉากแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร 
-  ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆา่เชื้อ เช่น 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้
บริการเสร็จ 

- มีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน ส้อม 
และอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

 
 
เจ้าของ 
• ควรมีระบบจองคิว Online  และการจองคิวโดย

กำหนดเวลาในการเข้าบริการอย่างชัดเจน  
• รณรงค์การชำระเงินผ่าน QR code หรือโอนเงิน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ธนบัตร 

• แสดงสัญลักษณ์พื้นที่รอคิวตามมาตรฐานการเว้น 
อย่างน้อย 1 เมตร ให้ชัดเจน 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
- การต่อแถวซือ้อาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้น  

ระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร  
• จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่  แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่า

เชื้อโรค สำหรับทำความสะอาดมือ ณ จุดเขา้ - ออก และบริเวณอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสมของพื้นที ่

• ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างการเล่น และหลังเล่น 
• ห้ามมีผู้ชมมาชมุนุมกัน และหา้มจัดการแข่งขันทุกประเภท 
• งดบริการห้องสปา ซาวน์นา อบไอน้ำ นวด 
• ทำความสะอาด พื้น ทางเดิน ราวบันได ลูกบิดจับประตู หรือเคาน์เตอร์ 

และอุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกัน ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช้ือ 
เช่น ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 

• ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด 
หรือน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%  แล้วล้างด้วยน้ำให้
สะอาด ทุก 2 ชั่วโมง 

• จัดให้มีการบันทึกรายช่ือ เบอร์โทรศัพท์เคลือ่นที่ วันที่และเวลา ของ
ผู้ใช้บริการทกุราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้กรณีต้องมีการสอบสวน
โรค หรือจัดใหม้ีการใช้ระบบกำกับติดตามผ่าน application 

• จัดให้มีการนัดคิวเข้ารับบริการก่อนใช้บริการ 
• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแล

รักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้มี
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจนจัดระบบอ่ืน ๆ     
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

ผู้ให้บริการ 
• พนักงานใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา 
• พนักงานต้องทำความสะอาดรถกอล์ฟโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ หลัง

ผู้ใช้บริการใช้บริการเสร็จ  
• พนักงานต้องรักษาระยะหว่างจากผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 เมตร   
• ห้ามพนักงานสนามกอล์ฟมีการรวมกลุ่ม/จบักลุ่ม 
• หากพนักงานที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนือ่ยหอบ หรือมีอุณหภูมิ

ร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏบิัติงานทันที ไปพบแพทย์
และสังเกตอาการที่บ้าน 

 
ผู้ใชบ้ริการ 

• ผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
• ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ 

แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ก่อนและหลัง
ใช้บริการทุกครั้ง 

• หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 
37.5 องศาเซลเซียส งดเข้ารบับริการ ไปพบแพทย ์และสงัเกตอาการ
ที่บ้าน7 

• ให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

 
 
 
ผู้ให้บริการ 
• พนักงานควรล้างมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู ่แอลกอฮอล์

เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่
เริ่มเข้าทำงาน ก่อน-หลัง ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
ผู้ใชบ้ริการ 
• ล้างมือทุกครั้งก่อน-หลังใช้บริการ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตราการแนะนำ 
2 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย

หรือการดูแลสุขภาพ 
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท

กลางแจ้ง และตามกติกาสากล 
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน               
ยิงธนู 

 

 
 
เจ้าของ 
•  ให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งพนักงาน และผู้ใช้บริการ

ก่อนเข้าไปใช้บริการบริเวณจุดทางเข้า 
• จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับพื้นที่

ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน   
• จำกัดให้มีการเข้าออกทางเดียว เพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าให้เหมาะสมต่อ

พืน้ที่โดยเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บริการ 
• บริการร้านอาหารหรือคลับเฮาส์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการจำหน่าย

อาหาร หรือเครื่องดื่ม ดังน้ี 
- จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) 1.5 เมตร หรือ กรณมีี

ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล)  น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้น
ระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ระหว่างที่นั่ง (บุคคล)  ต้องไม่น้อยกว่า 1 
เมตร 

- ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามมีการบริโภค
สุรา หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

- งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด 
- จัดใหม้ีฉากแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร 
-  ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้
บริการเสร็จ 

- มีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน ส้อม 
และอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

 
 
เจ้าของ 
• ควรมีระบบจองคิว Online  และการจองคิวโดย

กำหนดเวลาในการเข้าบริการอย่างชัดเจน  
• รณรงค์การชำระเงินผ่าน QR code หรือโอนเงิน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ธนบัตร 

• แสดงสัญลักษณ์พื้นที่รอคิวตามมาตรฐานการเว้น 
อย่างน้อย 1 เมตร ให้ชัดเจน 

• จัดให้มีการนัดคิวเข้ารับบริการก่อนใช้บริการ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตราการแนะนำ 
- การต่อแถวซือ้อาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้น  

ระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร  
• จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่  แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่า

เชื้อโรค สำหรบัทำความสะอาดมือ ณ จุดเขา้ - ออก ตามความ
เหมาะสมของพื้นที ่

• ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างการเล่น  
• ห้ามมีผู้ชมมาชมุนุมกัน และหา้มจัดการแข่งขันทุกประเภท  
• จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนคนต่อสนาม/คอร์ด โดยต้องไม่มีผู้ชมการ

แข่งขันในสนาม และไม่เป็นการเล่นคู ่ 
• ห้ามเล่นกีฬาทีม่ีลักษณะเล่นเป็นทีม 
• ทำความสะอาด พื้น ทางเดิน ราวบันได ลูกบิดจับประตู หรือเคาน์เตอร์ 

และอุปกรณท์ีใ่ช้ร่วมกัน ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช้ือ 
เช่น ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% อย่างน้อย
วันละ 1 ครัง้ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 

• ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ด้วยผงซักฟอก น้ำยา
ทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท)์ 0.1%  แล้ว
ล้างด้วยน้ำให้สะอาด ทุก 2 ชั่วโมง 

• จัดให้มีการบันทึก รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของ
ผู้ใช้บริการทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวน
โรค หรือ จัดให้มีการใช้ระบบกำกับติดตามผ่าน application 

• จัดให้มีพนักงานควบคุม ตรวจตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตราการแนะนำ 
• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหนา้ที่รับผิดชอบการ

ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้
มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

 
ผู้ให้บริการ 

• พนักงานใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา  
• พนักงานต้องรักษาระยะหว่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร 
• ห้ามพนักงานสนามกีฬามีการรวมกลุ่ม/จับกลุ่ม 
• ทำความสะอาดสนาม/คอร์ท พื้นที่เล่นกีฬา ทุกครั้งหลังลกูค้าใช้

บริการเสร็จในแต่ละครั้ง (ทกุครั้งที่ลูกค้า 1 ราย เล่นเสร็จ) 
• หากพนักงานที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือมอีุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 

37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏบิัติงานทันที  ไปพบแพทย์ และสังเกต
อาการที่บ้าน 

 
ผู้ใชบ้ริการ 

• ผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 
• ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือสบู่ 

แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ก่อนและหลัง
ใช้บริการทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ให้บริการ 
• พนักงานควรล้างมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู ่แอลกอฮอล์

เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่
เริ่มเข้าทำงาน ก่อน-หลัง ให้บริการทกุครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ใชบ้ริการ 
• ล้างมือทุกครั้งก่อน-หลังใช้บริการ 
• ให้ใช้อุปกรณ์สว่นตัวในการเล่น 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตราการแนะนำ 
• หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีนำ้มูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้ารับบริการ ไปพบแพทย์ และสังเกต
อาการที่บ้าน 

• แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
2 
 

กิจกรรมด้านการออกกำลัง
กายหรือการดแูลสุขภาพ 
ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่
ออกกำลังกาย สนามกีฬา 
ลานกีฬา (เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง 
เพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่น
จักรยาน หรือการออกกำลัง
กายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล) 
 
 

 
 
หน่วยงานที่ดแูล/เจ้าของ 
• ให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเจ้าหน้าที่ และ

ผู้ใช้บริการ บรเิวณจุดทางเข้า 
• จัดให้มีสบู ่แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

สำหรับทำความสะอาดมือ ณ จุดเข้า - ออก ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 

• จำกัดให้มีทางเข้าออก ตามความเหมาะสม เพื่อจำกัดจำนวนคน
เข้า ให้เหมาะสมต่อพื้นที่โดยเน้นการเว้นระยะห่างระหว่าง ผู้เข้า
ใช้บริการ 

• ให้เว้นระยะทำกิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร 
• งดเว้นการออกกำลังกายทีม่ีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มชุมนุม  
• งดการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ  
• งดเว้นการรวมกลุ่มชุมนุม เช่น การรวมกลุ่มนั่งคุย กินน้ำชา และ

รับประทานอาหาร 
• งดจำหน่ายสินค้า (ยกเว้นเครือ่งดื่ม) 
• งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา  
• จัดให้มีเจ้าหนา้ที่คอยตรวจตราและควบคุม 
• กำหนดช่วงเวลาทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยทุก 2 ชัว่โมง 
• เว้นระยะห่างพื้นที่นั่งบริเวณส่วนกลาง อย่างน้อย 1 เมตร 
• บริการร้านขายเครื่องด่ืมต้องปฏิบัติตามมาตรการการจำหน่าย

อาหาร หรือเครื่องดื่ม 

 
 
หน่วยงานที่ดแูล 
• แสดงสัญลักษณ์พื้นที่ตามมาตรฐานการเว้นระยะห่าง 2 

เมตร ให้ชัดเจน 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
• งดการแสดงดนตรี หรือแสดงสด 
• ให้เจ้าของหรือหน่วยงานที่ดูแลสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่

รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและ
อุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 
ตลอดจนจัดระบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด 

เจ้าหน้าที่/พนักงาน 
• พนักงานใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา 
• พนักงานต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร   
• ห้ามพนักงานมีการรวมกลุ่ม/จับกลุ่ม 
• หากพนักงานมีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมริ่างกายต้ังแต่ 37.5 

องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที ไปพบแพทย์ และสังเกต
อาการที่บ้าน 

• เจ้าหน้าที/่พนกังานควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ไม่
ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่เริม่เข้าทำงาน ก่อน-หลัง 
ปฏิบัติงาน 

 
ผู้ใชบ้ริการ 
• ผู้ใช้บริการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
• ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วย

สบู่ แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือนำ้ยาฆ่าเช้ือโรค ก่อน
และหลังใช้บรกิารทุกครั้ง 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
• หากมีมีอาการไข้ ไอ หรือมีอณุหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศา

เซลเซียส งดเขา้รับบริการ ไปพบแพทย์ทันท ีและ สังเกตอาการที่
บ้าน 

• แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

 
 
 

3 อื่น ๆ 
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา

สัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน 
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว ์

 
 
 

 
เจ้าของ 
• มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เจ้าของสัตว์เลี้ยง และพนักงานก่อน

เข้าร้าน ตามขีดความสามารถ 
• งดรอรับบริการภายในร้าน ให้ผู้ใช้บริการโทรนัดหมายเวลาก่อนเข้า

รับบริการ เพื่อจำกัดจำนวนคน และไม่อนญุาตให้คนนั่งรอในร้าน 
• จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ไม่ตำ่กว่า 70% 

หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค   
• กำหนดรอบเวลาเปิดและเวลาทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ปลอดเชื้อ

เป็นระยะ ๆ โดยเปิดรอบละ 2 ชั่วโมง แล้วหยุดทำความสะอาด  
• ให้เจ้าของร้านทำตารางลงเวลาทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน 
• ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ ไม่

ต่ำกว่า 70% ทุกครั้งหลังใชบ้ริการ 
• ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้าน พื้น ห้องน้ำ ส่วนที่ผู้ใชบ้ริการมี

โอกาสจับหรือสัมผัส เช่น ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตู หรือ
เคาน์เตอร์ ด้วยผงซักฟอกหรอืน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น 
ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุก 2 
ชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

 
เจ้าของ 
• รับชำระเงินโดยการโอนเงิน หรือ QR Code แทนการรับ

และทอนเงินสด 
• พนักงานในร้าน ควรรักษาสขุอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น 

ล้างมือก่อนและหลังบริการผู้ใช้บริการทุกครั้ง ด้วยสบู่
แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค    

• ไม่จับกลุ่มรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะส่วนตัว เช่น 
แก้ว ช้อน จาน ชาม ร่วมกัน 

• ควรลดการพูดคุยระหว่างช่างกับผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด 
หากทางร้านมีระบบจองคิว หรือสามารถพูดคุยตกลงกับ
ช่างทาง facebook หรือ line ได้ ควรพูดคุยตกลงกนัมา
ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ที่ร้านมีการคุยกันให้นอ้ยที่สุด 

• จัดให้มกีารระบายอากาศที่ดภีายในร้าน และทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่ำเสมอ 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
• จัดให้มีการบันทึกรายช่ือ เบอร์โทรศัพท์เคลือ่นที่ วันที่และเวลา ของ

เจ้าของสัตว์ทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการ
สอบสวนโรค หรือจัดให้มีการใชร้ะบบกำกับติดตามผ่าน 
application 

• สอบถามเจ้าของสัตว์เรื่องประวัติการเจ็บป่วยโรคโควิด-19 
• ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบการ

ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ทีใ่ช้ และ
จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตลอดจน
จัดระบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร หรอืทางราชการกำหนด 

 
ผู้ให้บริการ 
• พนักงานในร้านต้อง ใส่ถุงมือ ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 

อย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูก และปากไว้ตลอดเวลา 
• หากพนักงานมีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมริ่างกายต้ังแต่ 37.5 

องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที ไปพบแพทย์ และสังเกตอาการ
ที่บ้าน 

• ก่อนและหลังจากให้บริการ ตอ้งล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจล ไม่
ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนหยิบ จับของใช้ส่วนตัว และ
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 

• ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการ 
• ใส่เสื้อคลุมแขนยาว 
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ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการ คำแนะนำ 
เจ้าของสัตว ์

• ผู้ใช้บรกิารที่มาใช้บริการทกุคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ 
แอลกอฮอล์เจล ไม่ต่ำกว่า 70% หรือน้ำยาฆา่เชื้อโรค ก่อนและหลัง
ใช้บริการทกุครั้ง และสวมหนา้กากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะที่ใช้บรกิาร 

• หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีอณุหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศา
เซลเซียส งดเขา้ใช้บริการ ไปพบแพทย์ทนัท ีและสังเกตอาการที่บ้าน 

• แจ้งสำนักงานเขตพื้นทีก่รณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
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มาตรการโรงพยาบาล คลนิิก สถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาลทุกประเภท 

ลำดับ กิจการ/กิจกรรม มาตรการหลัก มาตรการแนะนำ 
 โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม

หรือสถานพยาบาลทุกประเภท 
 

• ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด • ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 

 
 
 

 


