








มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
สถานที่ตามข้อ 2 ของประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ     
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังต่อไปนี้ 

2.1 การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซ้ือ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร  ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 
ร้านอาหารหรือ เครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามการบริโภค 
สุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ในสถานที่ ดังกล่าวนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ  
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค   
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่าง การเดิน อย่างน้อย 1 เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด  
6) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน สถานที่จ าหน่ายอาหาร  
7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงานบริการ แลผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด  
8) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่าง
กัน และลดการใช้เสียงดัง ภายในร้านอาหาร  
9) กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงด การตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง 
รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
10)จัดให้มีระบบคิวและมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
11)จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงห้องสุขา  
12) เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล  และรายงานทดแทน 
 
 



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

2.2 ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดด าเนินการ 
จัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัด นิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ ากัด 
พ้ืนที่รวมในการจัดงานขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร ให้งดเว้นการ
จัดการแข่งขันกิจกรรม ส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการอ่ืนใด ที่เปิดโอกาสให้
ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น  และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย  ๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร   
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนดมาตรการลดเวลาในการใช้
บริการให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลัก หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
บริการ  แลผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ  
7) จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
8) อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็น หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ  ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้ามิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งในพ้ืนที่โดยรวม  และพ้ืนที่บู๊ทแสดงสินค้า (โดยคิดเกณฑ์จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมตาม
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน)  
6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนด  
7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ รวมทั้งพิจารณาใช้ระบบ เทคโนโลยีรองรับส าหรับการจัดนิทรรศการ การแสดง
สินค้าแบบออนไลน์ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการก าหนด 



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม  ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ ากัด
จ านวน ผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นการประชุม คณะกรรมการผู้ถือหุ้น หรือการ
ประชุม  การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม  มาจากหน่วยงานเดียวกันเพ่ือ
ความสะดวก  ในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา 
 
 
 
 

8) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อน เข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณี
พบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูล และติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ 
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด  
9) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีภายในอาคาร ศูนย์ประชุม พื้นที่จัดแสดงสินค้า 
นิทรรศการ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้  
ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าสมอ  
10)งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้
ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจ เกิดภาวะไร้ระเบียบได้  
11) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ หรือจัดให้มีการรับ - ส่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือลดความแออัด ของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  
12) พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
13)จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการจัด
กิจกรรมอย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่ม ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
14)ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่  ในระยะยาว 
1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ  ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการประชุมและการให้บริการ  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค   
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 
1.5 เมตร และกรณีท่ีนั่งเต็มงดเสริมเก้าอ้ี หรือยืนร่วมประชุม  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุมมิให้แออัด ทั้งพ้ืนที่รอเข้างานจุดคัดกรอง
ลงทะเบียน ประทับตราจอดรถ  ประชาสัมพันธ์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม  



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการก าหนด  หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพ้ืนที่ได้  
7) ทั้งนี้การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนจ ากัด  
8) งดให้มีการจัดงานเลี้ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งนี้ รวมถึงการงดการพูดคุย
เสียงดังในท่ีประชุม  
9) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานบริการ 
ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าอาคารและห้องประชุมและติดสัญลักษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมประชุมมีอาการป่วย 
ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด  
10)จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกคนหากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ
เข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลัง จากการประชุม  
11) งดให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหาร หรือรับเครื่องดื่มเอง ให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารและ
เครื่องดื่ม สวม Face Shield  ขณะให้บริการ  
12)จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารและห้องประชุมรวมถึงห้องสุขา  
13)อาจจัดให้มีการรับ - ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ  
14) พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิวจัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
15)จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมประชุม ตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการ
และการจัดประชุม ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
16)อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้างานแบบออนไลน์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับส าหรับ
การประชุมออนไลน์ 
 
 



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

2.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้า ปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ า และ 
ตลาดนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย  ๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการช าระ
ราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร   
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่
จ าเป็น  โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน  
6) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ  ตามขีดความสามารถ  
7) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นส าหรับเด็ก   
8) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนก็ได้ 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้ก าจัดขยะมูล
ฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  
2) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค   
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่างแผงค้า และเว้นระยะห่างในการเลือก
สินค้าและช าระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่
จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย การบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้  
6) ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ให้มีการควบคุมทางเข้าออกลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่โดยจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการ



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับ บุรุษหรือสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ประกอบการพนักงาน
บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวน โรคตามแนวทางท่ีก าหนด  
7) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงด
กิจกรรมที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการ รวมกลุ่มคน  
8) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
9) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
1) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอย ทุกวัน  
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ  
3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร  
5) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง
เท่าท่ีจ าเป็น และงดรอรับบริการ ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ  
7) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ  
8) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ  
9) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี  
10)อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พ้ืนที่ก็ได้ 
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2.8 สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัด
สวัสดิการให้แก่เด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิงให้เปิด ด าเนินการได้เฉพาะที่
มีการรับตัวไว้พักค้างคืน เป็นปกติธุระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่เยี่ยมญาติและให้ก าจัดขยะมูลฝอย
และขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค   
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงส าหรับห้องรวม
อย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่ส าหรับ ผู้ใช้บริการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่โรค และ
ผู้ใช้บริการรายใหม่เพ่ือเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน  
5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล หรือสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยมมิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้ แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ  ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ 
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด  
8) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรคตามมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
9) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
11) งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และการตัก
อาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
12) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยมได้
ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้ กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการให้
รีบรายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที  
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2.9 สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 สวนสาธารณะ และพ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) จัดให้มีการแนะน าพนักงาน ผู้ใช้บริการ ญาติที่มาเยี่ยม รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
1) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า   
3) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ  
4) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร   
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็นโดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ
ก่อนเข้าสถานที่  
7) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน  
8) ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 
1) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกก าลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ 
ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลัง การจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า   
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร   
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่ ตามขีดความสามารถ  
7) งดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา  
8) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง  
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2.11 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์  อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยง หรือ รับฝากสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้สถานตากอากาศบางปู เมืองโบราณ
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 

9) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พ้ืนที่ก็ได้ 
1) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอย ทุกวัน  
2) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ  
3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง
เท่าท่ีจ าเป็น และงดรอรับบริการ ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
5) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดและงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มี
อาการป่วยทางเดินหายใจ  
6) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่
ให้บริการ  
7) อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พ้ืนที่ก็ได้ 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายใน
สถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ  และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค   
4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง 
อย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับห้องสมุดสาธารณะ  
5) ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และให้
ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด  โดยจัดเป็นรอบเข้าชมหรือใช้บริการ ทั้งนี้ให้รวมกลุ่มใน
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2.13 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้บริการหรือเข้าชมได้ไม่เกิน 10 คน ภายใต้การน าชมของเจ้าหน้าที่ ประจ าสถานที่ และ
เปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตามมาตรการ  
6) เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้รวมทั้งจัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้
บริการแบบออนไลน์และจองคิวเข้าใช้บริการล่วงหน้า  
7) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ 
และติดสัญลักษณ์แสดง  การคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด  
8) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขา  
9) ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
10) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการ ลดการ
รวมกลุ่ม ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด  
11) พิจารณาก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิวเพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด  
12) อาจให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ทดแทน เพ่ือลดความแออัดของ
การใช้บริการในสถานที่ 
1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ  
4) ให้นั่งเว้นระยะหนึ่งที่นั่งหรือห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตรเว้นแต่ผู้ที่มาด้วยกันให้นั่งติดกันได้  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดและให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้  
6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  
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2.14 สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดด าเนินการได้ โดยจ ากัดจ านวน  
ผู้ร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่จัดการแสดงที่เป็น การรวมกลุ่ม 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบฉาย และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการก าหนด  
8) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัดส าหรับผู้ประกอบการพนักงาน
บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าโรงภาพยนตร์และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้อง
แยกกรณีพบผู้ใช้บริการมีอาการป่วยและให้มีระบบ เก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน 
ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
9) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
10) พ้ืนที่การรอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยท าสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 
และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้า  และออกจากโรงภาพยนตร์เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกัน
หนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้  
11) ให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุมก ากับการให้บริการอย่างทั่วถึงลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกัน  
12) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้า
ออกสถานที่โดยไม่แออัด และระบบจองตั๋วแบบออนไลน์เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายใน
สถานที่ทั้งกอ่นและหลังการให้บริการ  และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ  
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่โดยไม่ให้แออัด  
6) ให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเขา้ใช้บริการและให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ  
7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด  



มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) แนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
9) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานบริการ 
และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง ที่ก าหนด  
10) การจัดแสดงโชว์ในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มให้ปฏิบัติตามมาตรการ  
11) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ าทั้งนี้ให้
ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
12) ให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
13) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตราควบคุม ก ากับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
14) พิจารณาก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด  
15) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการ  รูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 


