
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   
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

1. กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจและ
การด าเนินชีวติ 
 
ก. การจ าหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม  
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง
สถานบริการ ผับ บาร์ 

 
 
 
1) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลัง 
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใชบ้ริการสวมหนา้กาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
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) งดดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร  
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตวั 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได ้
 

 
 
 
1) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล  
2) สธ. ออกคูม่ือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสม 
๓) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล ์
ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น 

๑) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลัง 
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้พนักงานและผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 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.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล  



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 
ธนาคาร ที่ท าการหน่วยงาน 
ของรัฐและรฐัวิสาหกิจเท่านั้น 
ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิด
เฉพาะการน ากลับไปบริโภคที่อื่น 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บรกิารให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น  
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นัง่หรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 
3) อาจเพิม่มาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก 
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 

และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒)  ศปม. จัดก าลัง
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

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

1) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผสับ่อยๆ ทัง้ก่อนและหลัง 
การให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง
ในการเลือกสนิค้าและการช าระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมมีาตรการ 
คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บริการ  
ตามขีดความสามารถ 
2) ไม่อนญุาตการให้บริการเครื่องเล่น 
ส าหรับเด็ก  
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก 
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
 
 
 
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือ 
ตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  
(เฉพาะสระ ตดั ซอยผม แต่งผม) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
๕) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการ 
ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผูใ้ช้บรกิาร  
ตามขีดความสามารถ 
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield 
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
4) จัดการใหม้ีการระบายอากาศภายในร้านที่ด ี
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

2. กิจกรรมดา้นการออกก าลัง
กายหรือการดแูลสุขภาพ 
 
ก. สนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ 

 
 
 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 

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

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



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
อยู่เสมอ 
๔) ให้เว้นระยะการท ากจิกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบตัิตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล 
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พื้นผิวสัมผสัของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่  
2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม.จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที ่
ออกก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
(เฉพาะพ้ืนที่โล่งแจ้ง เพ่ือการเดิน 
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน  
หรือการออกก าลังกายด้วยวิธีอื่น 
เป็นส่วนบุคคล) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวนั 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผูใ้ช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการลา้งมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเทา่ที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่  
ตามขีดความสามารถ 
2) งดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร 
ในสวนสาธารณะและสนามกีฬา 
๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
การละเล่น การแสดง 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท.  
มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
 

3. อื่นๆ  
 
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา
สัตว์ สปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว ์

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

 
 
1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเปน็หวัด 
และงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ  

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



กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสรมิ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ ายา 
ฆ่าเช้ือโรค 
๔) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด  
ด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น  
และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี)  
สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้ง 
ที่ให้บริการ 
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทกึ
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
 

และออกคู่มือ 
การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลัง 
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือ 
การจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

 
หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เพื่อท าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


