เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ 2/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตำมที่นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
และต่อมำ ได้ประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร (ครำวที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ ำ ว และตำมค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น ไปอย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ๔ (๒) ของค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตัง้ ผู้กำกับกำรปฏิบตั ิงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นำยกรั ฐ มนตรี ใ นฐำนะผู้ อ ำนวยกำร
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

ก. การจาหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง
สถานบริการ ผับ บาร์

1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ
2) ลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
3) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จาหน่ายอาหาร
4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นงั่ หรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได้

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จาเป็น

๑) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้พนักงานและผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ
การดาเนินชีวติ
1) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล
2) สธ. ออกคูม่ ือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม
๓) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ ศปก.อาเภอ, ศปก.
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ธนาคาร ที่ทาการหน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิด
เฉพาะการนากลับไปบริโภคที่อื่น

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากาหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นงั่ หรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร
3) อาจเพิม่ มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด
ตลาดน้า และตลาดนัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลัง
1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการ
๑) ศปก.จังหวัด,
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
ศปก.อาเภอ, ศปก.
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
สาหรับผู้ประกอบการ และผูใ้ ช้บริการ
ตาบล และอปท.
หน้ากากผ้าเสมอ
ตามขีดความสามารถ
มีหน้าที่กากับดูแล
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา 2) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่น
และออกคู่มือ
ฆ่าเชื้อโรค
สาหรับเด็ก
การปฏิบัติตาม
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง 3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ความเหมาะสมกับพื้นที่
ในการเลือกสินค้าและการชาระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ ๒) ศปม. จัดกาลัง
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก สายตรวจร่วม ตารวจ
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ทหาร สธ. และ
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือ
ตัดผม สาหรับบุรุษหรือสตรี
(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)

๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
๕) ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการ
ลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผูใ้ ช้บริการ
ตามขีดความสามารถ
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
4) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล
และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด

2. กิจกรรมด้านการออกกาลัง
กายหรือการดูแลสุขภาพ
ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม ๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
กอล์ฟ
พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เป็นหวัด สาหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
สถานที่

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
อยู่เสมอ
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล
และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท ๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล
เครื่องเล่นออกกาลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหวัด สาหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า ศปก.อาเภอ, ศปก.
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
สถานที่
ตาบล และอปท.
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
มีหน้าที่กากับดูแล
หรือหน้ากากผ้า
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม
และออกคู่มือ
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา มาตรการเสริมในข้อ 1. ก
การปฏิบัติตาม
ฆ่าเชื้อโรค
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ ๒) ศปม.จัดกาลัง
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก สายตรวจร่วม ตารวจ
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ทหาร สธ. และ
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่
เครื่องเล่นออกกาลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ออกกาลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ตามขีดความสามารถ
ตาบล และอปท.
(เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อการเดิน ๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 2) งดจาหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร
มีหน้าที่กากับดูแล
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน
หรือหน้ากากผ้า
ในสวนสาธารณะและสนามกีฬา
และออกคู่มือ
หรือการออกกาลังกายด้วยวิธีอื่น ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา ๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
การปฏิบัติตาม
เป็นส่วนบุคคล)
ฆ่าเชื้อโรค
การละเล่น การแสดง
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
๒) ศปม. จัดกาลัง
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ สายตรวจร่วม ตารวจ
ในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ทหาร สธ. และ
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด
3. อื่นๆ
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา
๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
สัตว์ สปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยง ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
หรือรับฝากสัตว์
มูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ

1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
และงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท.
มีหน้าที่กากับดูแล

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
ด้วยการลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี)
สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้ง
ที่ให้บริการ
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

และออกคู่มือ
การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ
การจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กาหนด

หมายเหตุ :
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑
มาตรการเสริม เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อทาให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดาเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

