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	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด-19	 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปท่ัวโลก							

รวมถงึประเทศไทย	ส่งผลกระทบในวงกว้างทัง้ด้านสาธารณสขุ	เศรษฐกจิ	สงัคม	ความมัน่คงตลอดจนการด�ารงชีวติของประชาชน

ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิซึง่องค์การอนามยัโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคโควดิ-19	เป็นการระบาดใหญ่	และกระทรวง

สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19	 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 นายกรัฐมนตร	ี													

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร	ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	

พ.ศ.	2563	และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	นั้น

	 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ของประเทศไทย	 อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง	

ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย	 และที่ส�าคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงาน																				

ทกุภาคส่วน	ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ-19)	(ศบค.)	จึงก�าหนดมาตรการผ่อนปรน

ให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม	 ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ	 โดยค�านึงถึงปัจจัยทางด้านสาธารณสุข																				

เป็นหลกั	และน�าปัจจัยด้านสงัคม	และด้านเศรษฐกิจ	มาใช้ประกอบการพจิารณา	ท้ังน้ี	ได้แบ่งกจิการและกจิกรรมออกเป็น	4	กลุม่	

ซึ่งจะมีการทยอยผ่อนปรนเป็นระยะ	และมีการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น	

	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	(ศบค.)	โดย	กระทรวงสาธารณสุข	

ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั	และภาคเอกชน	ประกอบด้วย	กระทรวงมหาดไทย	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวง										

การต่างประเทศ	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	

กรุงเทพมหานคร	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ประชุมหารือและจัดท�าคู่มือ

การปฏบิตัติามมาตรการผ่อนปรนกจิการและกจิกรรม	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ส�าหรบัประเภทกจิการและ

กิจกรรม	กลุ่มที่	1	เพื่อให้ผู้ประกอบการ	ผู้ให้บริการ	และผู้ใช้บริการ	ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและ

การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	 เพื่อการด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 อย่างต่อเนื่อง	

และให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

และเป็นโอกาสให้ประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 และผู้ให้บริการ	 ได้ปรับตัวในการด�ารงชีวิตและด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ															

นววิถีใหม่	(New	Norm)	ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	จะสิ้นสุดหรือยุติไปแล้วก็ตาม

ค�าน�า
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สารบัญ

ค�ำน�ำ

สำรบัญ

ส่วนที่ 1 กำรผ่อนปรนกิจกำรและกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและมำตรกำรเสริมส�ำหรับพื้นที่

  1. กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด�ำเนินชีวิต

(1)	 ร้านอาหารทัว่ไป	ร้านเครือ่งดืม่	ขนมหวาน	ไอศกรมี	(นอกห้างสรรพสนิค้า)	ร้านอาหาร

รมิทาง/รถเขน็/หาบเร่/	ซปุเปอร์มาร์เกต็หรอืร้านสะดวกซือ้ในบริเวณพืน้ทีน่ัง่หรอืยนื

รับประทานอาหาร	(ไม่รวมถึงสถานบริการ	ผับ	บาร์)

(2)	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อ	ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน	แผงลอย	

รถเร่หรอืรถคล้ายคลงึกนัวิง่จ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภค	กจิการส่งอาหารและสนิค้า	

(3)	 ตลาดสด	ตลาดนัด	ตลาดน�้า	ตลาดชุมชน	

(4)	 ร้านเสริมสวย	แต่งผม	หรือตัดผม	ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	

  2. กิจกรรมด้ำนกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ

(5)	 สวนสาธารณะ	ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	สถานที่ออกก�าลังกาย	สนามกีฬา	

	 ลานกีฬา	(เฉพาะกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง)	

  3. อื่น ๆ

(6)	 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์	สปา	อาบน�้า	ตัดขน	รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ส่วนที่ 3 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพื้นที่ในกำรจัดท�ำมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคตำมข้อก�ำหนด

  ส�ำหรับประเภทกิจกำรขนส่งสำธำรณะ

  1. ขนส่งสำธำรณะภำยในจังหวัด/กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

(1)	 ขนส่งทางราง	ได้แก่	รถไฟ	รถไฟฟ้า

(2)	 ขนส่งทางบก	ได้แก่	รถตู	้รถแท็กซ่ี	รถโดยสารประจ�าทาง	มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	รถสองแถว	

รถสามล้อ

(3)	 ขนส่งทางน�้า	ได้แก่	เรือโดยสาร

  2. ขนส่งทำงอำกำศ (เครื่องบิน)

ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรก�ำกับติดตำมมำตรกำรผ่อนปรนกิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อป้องกัน

  กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ชื่อและอาการส�าคัญของโรคติดต่ออันตราย	(ฉบับที่	3)	

พ.ศ.	2563	
-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ท้องทีน่อกราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตตดิโรคติดต่ออนัตราย	

กรณโีรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ	19	(Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19))	
พ.ศ.	2563	

-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ท้องทีน่อกราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตตดิโรคติดต่ออนัตราย	
กรณโีรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ	19	(Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19))	
(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2563	

-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรือ่ง	แต่งตัง้เจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อตามพระราชบญัญตัิ
โรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2563	

-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรือ่ง	แต่งตัง้เจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อตามพระราชบญัญตัิ
โรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2563	

-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรือ่ง	แต่งตัง้เจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อตามพระราชบญัญตัิ
โรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2563	

-	 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด	พ.ศ.	2551	
-	 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561	
-	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และมาตรการการป้องกนัความเสีย่ง

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	 (Coronavirus	 Disease	 2019	
(COVID-19))	สาหรับสถานประกอบกิจการ	พ.ศ.	2563	

-	 กฎกระทรวงฉบบัที	่39	(พ.ศ.	2537)	ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	2522 

ภำคผนวก ข กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
-	 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร	
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	1)	
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	2)	
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	3)	
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	4)		
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	5)	
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	6)	
-	 ประกาศ	 เรื่อง	 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราช

อาณาจักร	(คราวที่	1)	
-	 ประกาศ	 เร่ือง	 การให้ประกาศทีค่ณะรฐัมนตรีก�าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิยงัคงมี

ผลใช้บังคับ	
-	 ประกาศ	 เรื่อง	 การให้ข้อก�าหนด	ประกาศ	และค�าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก�าหนดตามประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ	
-	 ค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (โควิด-19)	

ที	่2/2563	เรือ่ง	แนวปฏบิติัตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548
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	 จากข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิและสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง	และมคีวามจ�าเป็นในการลดผลกระทบต่อวถีิชีวติ	เศรษฐกิจ	และสังคม	
เพือ่ให้มกีารผ่อนปรนกจิการและกจิกรรม	พร้อมกบัการด�าเนนิกจิกรรมป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ในประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง	 การพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมซึ่งมีปัจจัยในกำรพิจำรณำจัดกลุ่มกิจกำรและกิจกรรมที่ควบคุม          
ตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
	 1.	 ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
	 2.	 ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	
	 	 (1)		การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
	 	 (2)		การรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	
	 	 (3)		พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ	
	 	 (4)		ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมหรือใช้บริการ
	 3.	 ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ 1 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนท่ีและการแพร่เชื้อใน		
สถานที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า	และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

2. กลุ่มที่ 2 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนท่ีและการแพร่เชื้อใน	
สถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ใน
เกณฑ์สูง

3. กลุ่มที่ 3 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนท่ีและการแพร่เชื้อใน	
สถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ปานกลางถงึสงู	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์
ปานกลาง

4. กลุ่มที่ 4 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนท่ีและการแพร่เชื้อใน	
สถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง	และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่า

การผ่อนปรนกจิการและกจิกรรมเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19
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มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

 1. กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด�ำเนินชีวิต
ก.	 การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	 ในโรงแรม	ท่าอากาศยาน	สถานีรถไฟ	สถานีขนส่ง	 โรงพยาบาล	ร้านอาหาร

หรือเครื่องดื่ม	ร้านสะดวกซื้อ	รถเข็น	หาบเร่	แผงลอย	ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ	ผับ	บาร์
ข.	 ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า	 คอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ร้านขายยา	 สินค้าเบ็ดเตล็ด						

ที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต	 และร้านขายปลีก	 ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม	 ธนาคาร	 ที่ท�าการหน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจเท่านั้น	ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการน�ากลับไปบริโภคที่อื่น

ค.	 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม	ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน	ตลาด	ตลาดน�้า	และตลาดนัด
ง.	 ร้านเสริมสวย	แต่งผม	หรือตัดผม	ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	(เฉพาะสระ	ตัด	ซอยผม	แต่งผม)

 2. กิจกรรมด้ำนกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ
ก.	 สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ข.	 สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง	และตามกติกาสากล	ได้แก่	เทนนิส	ขี่ม้า	ยิงปืน	ยิงธนู
ค.	 สวนสาธารณะ	 ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	 สถานที่ออกก�าลังกาย	 สนามกีฬา	 ลานกีฬา	 (เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง	

เพื่อการเดิน	วิ่ง	ขี่หรือปั่นจักรยาน	หรือการออกก�าลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล)
 3. อื่นๆ

ง.	 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์	สปา	อาบน�้า	ตัดขน	รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์



5



7



9

$66.00

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ให้มจีดุบริการล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	และสามารถให้บรกิารได้ทกุวนัอย่างเพียงพอ

1.2	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณร้ีานอาหารทีต่ดิเครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มช่ีองทางระบายอากาศ	

หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	เว้นแต่งดการใช้เครื่องปรับอากาศ

1.3	 จัดพื้นที่รอคิวรับอาหารแยกจากส่วนนั่งรับประทานอาหาร	และมีระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร

1.4	 จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ	และระหว่างที่นั่ง	รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยจัดให้ไม่นั่ง

ตรงข้ามกัน	ไม่พูดคุยเสียงดัง	หรือหัวเราะเสียงดัง	

1.5	 พิจารณาจัดท�าฉากกั้น	ระหว่างผู้รับประทานอาหาร	

1.6	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	เช่น	จุดบริการช�าระเงิน	จุดบริการสั่งอาหาร	

1.7	 พืน้ทีป่รุงอาหารให้มกีารแยกภาชนะ	อปุกรณ์ปรงุ	หรอืประกอบอาหาร	เช่น	เขียง	มดี	ระหว่างอาหารสกุและอาหารดบิ	

และไม่ปรุงหรือประกอบอาหารใกล้ห้องน�้า	ห้องส้วม

1.8	 จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลให้กับลูกค้า	 และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน	 เช่น	 เครื่องปรุง	

เกลือป่น	ซอสปรุงรสต่าง	ๆ	เป็นต้น

1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.10	อาจจดัให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบนัทกึภาพการให้และใช้บรกิาร	 รวมทัง้การตกัเตอืนหากผูใ้ช้บรกิารไม่ปฏบิตั	ิ				

ตามข้อก�าหนด

(1) ร้านอาหารท่ัวไป ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรมี (นอกห้างสรรพสนิค้า) 
ร้านอาหารริมทาง/ รถเข็น/ หาบเร่/ ซุปเปอร์มาร์เกต็หรือร้านสะดวกซือ้ในบรเิวณพ้ืนท่ีน่ัง

หรือยืนรับประทานอาหาร (ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์)

ให้เปิดกจิการเฉพาะสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร เป็นร้านอาหารทัว่ไปขนาดไม่เกนิสองคูหา ทัง้น้ีต้องมพ้ืีนท่ีจ�าหน่ายอาหาร 
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมีการระบายอากาศเพียงพอ (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561) และ
• งดเว้นบรกิารท่ีต้องใช้อปุกรณ์ร่วมกันทีไ่ม่สามารถท�าความสะอาดทันทหีลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้ เช่น 

อุปกรณ์คีบจับอาหาร ทั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสั่งทาน ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ หรือถือภาชนะตักอาหารเอง
• งดเว้นร้านอาหารที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ  

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ ร้านอาหารที่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีพัดลมระบาย
อากาศ หรือร้านอาหารในอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด

• งดให้มีการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ภายในสถานทีจ�าหน่ายอาหาร
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1.11	อาจพิจารณาให้มีระบบจองคิวออนไลน์หรือจองคิวหน้าร้าน	 โดยก�าหนดเวลาในการเข้าบริการอย่างชัดเจน																	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	หรือ	QR	code	ผ่าน	แอปพลิเคชั่น

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	 ไข้	 ไอ	 จาม	หรือเป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงานทุกคน				

โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง	 และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม								

ในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	เช่น	

-	 กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	ให้หยุดงาน	และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน	

-	 กรณีที่พบผู้ปรุงอาหาร	พนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ	ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น

(2)	 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์	เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน	ให้ผู้ใช้บริการทราบ

(3)	 จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน

(4)	 อาจพจิารณาจดัท�าทะเบยีนบนัทกึผูม้อีาการป่วย	ประกอบมาตรการฯ	ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิาร	และอาจ

เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม	หรือใช้มาตรการ

ควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานในบางพืน้ท่ีได้	เช่น	การใช้แอปพลเิคชัน่ส�าหรบัการลงทะเบยีนและเป็น

คู่มือการปฏิบัติ	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พจิารณาจดัให้มีการเหลือ่มเวลาการให้บรกิาร	ด้วยระบบควิ	เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้ลดเวลาในการให้บรกิาร

ให้สั้นลงเท่าที่จ�าเป็น	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(2)	 จัดหากระดาษส�าหรับเขียนสั่งอาหารเพื่อลดการสัมผัสจากการพูดคุยโดยตรง

(3)	 หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	หรือต้องพ่นแอลกอฮอล์ใน

การทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง	 โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	 และต้องมีการล้างมือด้วย

เจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

(4)	 พนักงานบริการทุกคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	ระหว่างรับรายการอาหาร	และล้างมือทุกครั้ง

ก่อนออกไปเสิร์ฟอาหาร	 รวมท้ังไม่ตะโกน	 เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้

บริการ	โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	

1	-	2	เมตร

(5)	 ผู้ปรุงอาหารทุกคน	ให้สวมผ้ากันเปื้อน	หมวกคลุมผมตลอดการท�าอาหาร	รวมทั้งพิจารณาสวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัย	และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน�้าลายใส่อาหาร	และให้ล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร	รวมทั้ง

ท�าความสะอาดครัวอยู่เสมอ

(6)	 ผูส้มัผสัอาหารทีม่บีาดแผลต้องปิดแผลให้มดิชิด	หลกีเลีย่งการปฏิบัตงิานท่ีต้องสมัผสัอาหารโดยตรง	ถ้าไม่สามารถ

หยดุปฏบิติังานได้	ควรเลีย่งไปปฏบัิตงิานหน้าท่ีอืน่แทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนทิ	จงึกลบัมาปฏบัิตงิานตามปกติ

(7)	 พิจารณาให้บริการเมนูปรุงสุกเป็นชุดส�าหรับรับประทานคนเดียว	และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย

(8)	 ร้านอาหารอาจพิจารณางดให้บริการ	 กรณีพบผู้ใช้บริการท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	

หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านอาหาร

(9)	 สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับบริการ	และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ	และความรู้ในการ

สังเกตตนเอง	
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 ท�าความสะอาดเมนู	 ที่ใส่เงินทอนและพื้นท่ีจุดร่วมสัมผัส	 เช่น	 ประตู	 ลูกบิด	 ระหว่างเปิดบริการ	 รวมทั้ง													

ท�าความสะอาดห้องน�้า	อยู่เสมอ

(2)	 จดับรกิารอ่างล้างมอืพร้อมสบู	่หรอื	ไม่ต�า่กว่า	70%	เจลแอลกอฮอล์ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	ไว้ยงัจดุสัง่-รบัอาหาร

(3)	 ล้างหรือเช็ดอุปกรณ์ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดหรือน�้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย

(4)	 ดแูลสถานทีป่รงุประกอบอาหาร	บรเิวณพืน้	โต๊ะท่ีนัง่	บรเิวณท่ีรับประทานอาหารให้สะอาดอยูเ่สมอโดยท�าความสะอาด

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	ทุกวันก่อนปิดร้าน

(5)	 จัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับกระดาษช�าระใช้แล้วในทุกโต๊ะ	และให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(6)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน	 เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้	 ให้เจ้าของร้าน				

ปิดร้านตามค�าสัง่ของเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานท่ี	และด�าเนินการตามประกาศ

ของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร	

1.2	 ควรพจิารณาจองควิล่วงหน้า	ด้วยระบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืจองควิหน้าร้าน	และควรเว้นช่วงท่ีมผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

1.3	 ควรงดไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเป็นกลุ่ม	เพื่อลดการพูดคุย

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	ภาชนะ	การจดัท่ีนัง่	ก่อนนัง่รบัประทานอาหาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั	

2.2	 ระหว่างรอคิวและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ร้านอาหารก�าหนด	

2.3	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ	ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

2.4	 ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	

2.5	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะอยู่ในร้านอาหาร	และ

เลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น	ระหว่างนั่งรับประทานอาหาร	หากมีการไอ	หรือจาม	ให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท

2.6	 ไม่ทิ้งกระดาษช�าระใช้แล้วลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ	ให้ทิ้งในถังที่จัดไว้เท่านั้น

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค											

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

 ‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1. ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	โดยกรมควบคมุโรค	กรมอนามยั	จดัท�าและเผยแพร่คูม่อืการปฏบิตัติาม

ความเหมาะสม

2. ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	 อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงาน								

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

4. ชมรม/สมำคมธุรกิจร้ำนอำหำรในพื้นที่
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 ‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

1.	 ใช้แอปพลิเคชั่น	 หรือ	 ไลน์กลุ ่ม	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบ																		

กรณีพบปัญหา	เช่น	

1.1.	การใช้แอปพลิเคชั่นส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	

1.2.	การใช้	Line	Check	In	

1.3.	มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้

2.	 การตรวจร้านอาหาร	 ทั้งการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ					

หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ	ดังนี้

2.1	แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน	และก�าหนดวันลงสุ่มตรวจ	เช่น	โซน	ก,	โซน	ข,	โซน	ค	เป็นต้น

2.2	จัดทีมลงตรวจ	โดยใช้ก�าลังสายตรวจร่วมของ	ศปม.	

 ‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

1.	 อาจพจิารณาจดัให้มกีารชีแ้จงแนวทางการปฏบัิตแิละการเตรยีมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลกั

และมาตรการเสรมิทีก่�าหนดโดยพืน้ที	่รวมทัง้แนวทางการก�ากับตดิตาม	และให้ผูป้ระกอบการยนืยนัการปฏิบตัิ

ตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จดุบรกิารร่วม	1111	หรอื	เวบ็ไซต์	1111	ส�านกันายกรฐัมนตรี	

	 สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422	

3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น

4.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

5.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	ในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่นๆ	ทั้งกรณีประชาชน

พบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บรกิารไม่สามารถ

ปฏบิตัติามมาตรการป้องกันควบคมุโรค	พร้อมท้ังประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรับทราบอย่างท่ัวถงึ
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ให้มจีดุบริการล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	และสามารถให้บรกิารได้ทกุวนัอย่างเพียงพอ

1.2.	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณร้ีานค้าท่ีตดิเคร่ืองปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มช่ีองทางระบายอากาศ	หรอื

ใช้พัดลมระบายอากาศ	 เพื่อการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ	 เว้นแต่งดการใช้เครื่องปรับอากาศ	 ท้ังนี้	 หากร้านค้า							

ในอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด	 ให้ปรับปรุงให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ	 ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี	 39													

(พ.ศ.	2537)	ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	

1.3.	 จัดพื้นที่รอคิว	จุดจ่ายเงิน	จุดให้บริการ	โดยอาจท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	หรือให้มีระยะห่างระหว่าง

บคุคล	อย่างน้อย	1	เมตร	รวมทัง้การใช้ลฟิต์จะต้องมกีารก�าหนดระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร	และไม่ให้

หันหน้าเข้าหากัน

1.4.	 ให้มีการจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ	โดยไม่ยื่นออกมานอกร้านหรือทางเดิน	จนเป็นอุปสรรคในการสัญจรและการเลือก

ซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการ	เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	เมตร

1.5.	 จดัให้มอีปุกรณ์ตรวจคดักรองอณุหภมูร่ิางกายส�าหรบัซปุเปอร์มาร์เกต็	ร้านสะดวกซือ้	และกจิการส่งอาหารและสนิค้า	

รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้กับพนักงานทุกคน

1.6.	 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	รวมทั้งการตักเตือนหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนด

1.7.	 อาจจัดให้มีฉากกั้นในแผนกที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ	เช่น	จุดบริการช�าระเงิน	จุดประชาสัมพันธ์

1.8.	 ส�าหรับกิจการส่งอาหารและสินค้า	 จัดหากล่องบรรจุท้ายยานพาหนะส�าหรับขนส่งอาหาร	 ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง	

ปกปิดมิดชิดในลักษณะที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อน	 และใช้กล่องบุฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูม	ิ										

ที่เหมาะสม	ต้องท�าความสะอาดด้วยน�้าและน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์	70	%	

1.9.	 อาจพิจารณาให้มีระบบคิว	 สั่งซื้อสินค้า	 หรือบริการแบบออนไลน์	 โดยก�าหนดเวลาในการเข้ารับสินค้าหรือบริการ

อย่างชัดเจน	รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	หรือ	QR	code	ผ่านแอปพลิเคชัน

(2) ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย
รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันวิ่งจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านสะดวกซื้อ กิจการส่งอาหารและสินค้า

• ให้เปิดร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ไม่รวมร้านค้าท่ีเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
รวมทั้งตลาดนัดติดแอร์

• ให้เปิดร้านขายปลีก ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
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2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	 ไข้	 ไอ	 จาม	หรือเป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงานทุกคน		

โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง	 และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม										

ในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	

(2)	 กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	ให้หยุดงาน	และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน

(3)	 กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ	ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น

(4)	 จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์	เพือ่แจ้งมาตรการป้องกันควบคมุโรค	ให้กับผูป้ระกอบการร้านค้าย่อย	และผู้ใช้บรกิารทราบ

(5)	 จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน	

(6)	 อาจพจิารณาจดัท�าทะเบยีนบนัทกึผูม้อีาการป่วย	ประกอบมาตรการฯ	ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิาร	และอาจ

เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม	หรือใช้มาตรการ

ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้	 เช่น	 การใช้แอปพลิเคชันส�าหรับการลงทะเบียน														

และเป็นคู่มือการปฏิบัติ	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พจิารณาจดัให้มีการเหลือ่มเวลาการให้บรกิาร	ด้วยระบบควิ	เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้ลดเวลาในการให้บรกิาร

ให้สั้นลงเท่าที่จ�าเป็น	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(2)	 หากช�าระด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	 หรือต้องพ่นแอลกอฮอล	์					

ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง	 โดยท่ีพนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	 และต้องมีการล้างมือ			

ด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

(3)	 พนักงานทกุคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั	ระหว่างให้บรกิาร	รวมท้ังไม่ตะโกน	เปิดหรอืจับหน้ากาก

อนามยัหรือหน้ากากผ้า	และไม่ควรสมัผสัผู้ใช้บรกิาร	โดยรกัษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บริการ	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	

และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	1	-	2	เมตร

(4)	 งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่อาจท�าให้เกิดการรวมตัวของคนจ�านวนมาก	เช่น	การจัดโปรโมชั่นนาทีทอง

(5)	 ร้านค้าอาจพิจารณางดให้บริการ	กรณีพบผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	หรือ

มีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านค้า

(6)	 กรณีกิจการส่งอาหารและสินค้า	

•	 อาจพิจารณาให้มีระบบยืนยันสถานะสุขภาพของพนักงานก่อนให้บริการส่งอาหารและสินค้าทุกคร้ัง	 รวมทั้ง

ให้แสดงสถานะสุขภาพผ่านระบบการสั่งซื้อ-รับสินค้าและอาหาร	ต่อผู้ใช้บริการ	และหากพบว่ามีอาการป่วย

ระบบทางเดนิหายใจ	หรอืมอีณุหภมูร่ิางกายสงูกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	ให้งดส่งอาหารและสนิค้า	และด�าเนนิการ

ตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	

•	 ต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน	ระหว่างอาหารปรุงส�าเร็จ	และเครื่องดื่ม	และจัดส่งถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุด

•	 ไม่เปิดกล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะ	 จนกว่าจะพบผู้สั่งซ้ืออาหารและสินค้า	 โดยก่อนเปิดกล่องทุกคร้ัง

ควรท�าความสะอาดมอืด้วยแอลกอฮอล์เจล	ในการส่งอาหารและสนิค้าควรมรีะยะอย่างน้อย	1-2	เมตร	ภายหลงั

ส่งอาหารและหลังการจับเงินให้ท�าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	 รวมทั้งท�าความสะอาดปากกา										

หลังจากลงชื่อรับสินค้า

•	 ถอดถุงมือผ้าในระหว่างการหยิบจับกล่องอาหาร	 ให้ล้างมือด้วยสบู่และน�้าก่อนการสวมใส่ถุงมือทุกครั้ง									

เปลี่ยนและท�าความสะอาดถุงมือด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ

(7)	 กรณีซุปเปอร์มาร์เก็ต	ให้พิจารณาวัน	หรือช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�าหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีโอกาสป่วย

รุนแรง	ได้แก่	ผูส้งูอาย	ุเช่น	ก�าหนดให้เฉพาะผูส้งูอายเุข้าใช้บรกิารได้ในวนัราชการ	ตัง้แต่เวลา	07.00	–	09.00	น.	

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ	
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2.3 มำตรกำรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 ท�าความสะอาดพื้น	จุดสัมผัสร่วม	เช่น	รถเข็นสินค้า	ตะกร้าสินค้า	โต๊ะ	เคาท์เตอร์	เก้าอี้	ประตู	ลูกบิด	ปุ่มกดลิฟต์	

โทรศพัท์	ไมโครโฟน	ภาชนะบรรจอุาหารและสนิค้า	รวมทัง้ท�าความสะอาดห้องน�า้อยูเ่สมอ	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด

ฆ่าเชื้อ	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	

(2)	 จัดจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ	มัดปากถุงให้แน่น	และก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(3)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน	เป็นผู้ป่วยยืนยัน	หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	ให้เจ้าของร้านปิด

ร้านตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่	และด�าเนินการตามประกาศ

ของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 
1.1	 หากผู้ใช้บรกิารมอีาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรอืเป็นหวดั	ให้งดการไปใช้บรกิารท่ีร้านค้า	ซุปเปอร์มาร์เกต็	ร้านสะดวกซ้ือ
1.2	 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า	สัง่ซ้ือสนิค้า	หรอืบรกิารด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศัพท์	ช่วงท่ีมผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก 

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	การจัดที่นั่ง	ก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย	
2.2	 ระหว่างรอคิวและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ร้านค้า	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อก�าหนด
2.3	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ	ระหว่างการเข้ารับบริการ	รวมทั้งล้างมือทุกครั้งหลังรับสินค้า
2.4	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ในขณะอยู่ในร้านค้า	

ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ร้านสะดวกซื้อ	 และเลี่ยงไอ	 จาม	 ใกล้ผู้อื่น	 ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ	 หรือจาม							
ให้ปิดปาก	และจมูกให้สนิท

2.5	 ตรวจสอบคณุภาพอาหารและสนิค้าทนัทหีลงัได้รบัจากร้านค้า	หลกีเลีย่งสัง่ซือ้อาหารและสนิค้ากลุม่เสีย่ง	เช่น	อาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์หรือเครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก	อาหารที่เน่าเสียง่าย	

2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													
ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด	และผู้ประกอบการ

2.7	 อาจพิจารณาใช้แอปพลิเคชั่นลงทะเบียนเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา	 การใช้บริการในร้านค้า	
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อ	เพื่อให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน

2.8	 หลังการใช้บริการ	 หากมีอาการป่วยจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 และได้พบแพทย์ให้แจ้งประวัติการเข้าใช้
บริการในร้านค้า	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อ	พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมำตรกำร 
1. ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย	สสส.	จัดท�าและ

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	จัดท�า

และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงาน													
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

4. ชมรม/สมำคมหอกำรค้ำจังหวัด
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‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
1.	 ใช้แอปพลิเคชัน	หรือ	Line	กลุ่ม	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบ

ปัญหา	เช่น	
1.1	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	
1.2	 การใช้	Line	Check	In	
1.3	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้

2.	 การตรวจร้านค้า	ซปุเปอร์มาร์เกต็	ร้านสะดวกซือ้	ท้ังการสุม่ตรวจสปัดาห์ละ	1	ครัง้	และกรณแีจ้งเหตจุากประชาชน
และผู้ประกอบการ	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ	ดังนี้
2.1	 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน	และก�าหนดวันลงสุ่มตรวจ	เช่น	โซน	ก,	โซน	ข,	โซน	ค	เป็นต้น

2.2	 จัดทีมลงตรวจ	โดยใช้ก�าลังสายตรวจร่วมของ	ศปม.  

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

1.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เวบ็ไซต์	1111	ส�านกันายกรัฐมนตร	ี

	 สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

2.	 หน่วยงานของท้องถิน่

3.	 ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)

4.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน								

พบการให้บริการของร้านค้า	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	หรือผู้ประกอบ

การพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน											

และผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 สถานที่จ�าหน่ายอาหาร/สินค้า	ต้องก�าหนดมาตรการระยะห่างของร้านค้า	ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	รวมทั้งพิจารณากั้น

บริเวณและควบคุมทางเข้า-ออก	ของตลาดนัด	และตลาดชุมชน	และเพื่อควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการตลาด	ตลาดนัด	

อาจพิจารณาให้ลดจ�านวนแผงค้าขาย	 หรือร้านค้า	 โดยเพิ่มจ�านวนวันขายของในตลาดนัด	 และสลับร้านค้า	 หรือ

แผงลอย	ตามวันให้บริการของตลาด	เพื่อลดจ�านวนผู้ใช้บริการ	และความแออัดของตลาด	

1.2	 จัดวางแอลกอฮอล์เจล	หรือจุดบริการล้างมือไว้บริเวณทางเข้า-ออก	ตลาด

1.3	 ให้มจีดุบริการล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	และสามารถให้บรกิารได้ทกุวนัอย่างเพียงพอ	

ทั่วบริเวณตลาด	โดยเฉพาะบริเวณห้องสุขา

1.4	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ	อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพื่อการระบายอากาศที่เพียงพอ

1.5	 จัดพื้นที่รอคิวรับของและช�าระเงิน	ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง

ของจุดบริการ	

1.6	 ส�าหรับตลาดน�้า	ให้พิจารณาท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	และจุดรอคิวบนท่าน�้าที่เหมาะสม

1.7	 จัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับขยะ	เศษอาหาร	กระดาษช�าระใช้แล้ว	และให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

1.8	 หากมีที่นั่ง	 ให้จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ	และระหว่างที่นั่ง	 รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	 เมตร	

โดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกัน	ไม่พูดคุยเสียงดัง	หรือหัวเราะเสียงดัง	

1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงาน	และผู้ค้าขายทุกคน	

(3) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน�้า ตลาดชุมชน 

ให้เปิดกิจการสถานท่ีค้าขาย รวมทั้งร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยที่ขายอาหาร ในตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน�้า            
ตลาดชุมชน ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานหรือเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ�าวัน โดยมีการระบายอากาศเพียงพอ และ
• ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                       

ตามแต่ประเภทของกิจการ
• งดเว้นการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ตามค�าส่ังกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ข้อก�าหนดพระราช

ก�าหนดการบริหารราชการภายในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับ 4
• งดเปิดให้บริิการเครื่อเล่นเด็กที่อยู่ภายในบริเวณตลาด เช่น บ้านลม ม้าหมุน บ้านบอล เป็นต้น 
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1.10	อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	รวมทั้งการตักเตือนหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนด

1.11	อาจพิจารณามาตรการลดเวลาการใช้บริการในตลาดของผู้ใช้บริการ	 คนละไม่เกิน	 1	 ชั่วโมง	 เช่น	 จ�ากัดเวลา																

การจอดรถยนต์ส่วนตัว

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	 ไข้	 ไอ	 จาม	 หรือเป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ค้าขายและ

พนกังานทกุคน	โดยอาจตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายพนกังานทกุคนก่อนเข้าท�างานทกุครัง้	และให้มแีนวทางปฏบิตัิ

ที่เหมาะสมในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	เช่น	กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	

37.5	องศาเซลเซยีส	และมอีาการระบบทางเดนิหายใจ	ให้กลบัไปสงัเกตอาการตนเองท่ีบ้าน	หากมอีาการเหนือ่ยหอบ	

ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที	

(2)	 อาจพิจารณาจัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าตลาด	

(3)	 อาจพจิารณาจดัท�าทะเบยีนบนัทกึผูม้อีาการป่วย	ประกอบมาตรการฯ	ส�าหรบัพนกังานและลกูค้า	และอาจเพ่ิม

มาตรการใช้แอปพลเิคชนัตดิตามตวัทางโทรศพัท์เคลือ่นทีม่าใช้ได้ตามความเหมาะสม	หรอืใช้มาตรการควบคมุ

ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้	เช่น	การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือ

การปฏิบัติ	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมวันในการเปิดร้าน	 ส�าหรับร้านค้าภายในตลาด	 เพื่อลดความแออัด	 โดยถือหลัก								

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(2)	 จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์	เพือ่แจ้งมาตรการป้องกันควบคมุโรคภายในตลาดให้ผูใ้ช้บรกิารทราบ	เช่น	เสยีงตามสาย	

(3)	 อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	เข้าใช้บริการเท่านั้น

(4)	 ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซ้ือสินค้าเพียง	 1-2	 คนเท่านั้น	 และห้ามน�าบุตรหลานมาเดินตลาด								

โดยเด็ดขาด

(5)	 หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สมัผสัมอืโดยตรง	เช่น	การยืน่ตะกร้ารับเงนิ	และต้องมกีารล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์

บ่อยครั้ง

(6)	 ผูค้้าขายทกุคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั	ระหว่างให้บรกิาร	ให้สวม	Face	shield	กรณต้ีองใกล้

ชิดกับผู้ใช้บริการ	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	และ

ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย	1	-	2	เมตร

(7)	 งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	เช่น	การชิมอาหาร	การตะโกน

(8)	 หากมแีผงขายอาหาร	ให้ผูป้รงุอาหารทกุคน	สวมผ้ากนัเป้ือน	หมวกคลมุผมตลอดการท�าอาหาร	รวมทัง้พจิารณา

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	 และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน�้าลายใส่อาหาร	 และให้ล้างมือทุกครั้ง

ก่อนปรุงอาหาร	รวมทั้งท�าความสะอาดครัวอยู่เสมอ

(9)	 ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด	 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีต้องสัมผัสอาหารโดยตรง	 ถ้าไม่

สามารถหยุดปฏิบัติงานได้	ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นแทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนิท	จึงกลับมาปฏิบัติ

งานตามปกติ

(10)	หมั่นล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	โดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน�้า	–	ห้องส้วมสาธารณะ

(11)	 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด	และผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ	ให้ใช้หน้ากากผ้า	Face	shield	สวมถุงมือยาง	ผ้ายาง

กันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง	และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด	น�าไปรวมไว้ที่พักขยะ	

(12)	 ผู้ค้าขาย	พนักงาน	รวมทั้งผู้มารับบริการ	ควรท�าความสะอาดร่างกาย	ล้างมือ	หลังกลับจากตลาด
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(13)	 กรณีขายเสื้อผ้า	 ของใช้อื่น	 ๆ	 งดให้ลูกค้าทดลองสินค้า	 และควรจัดแอลกอฮอล์เจล	 70%	 ให้ลูกค้าท�าความ

สะอาดมือก่อน	–	หลังจับสินค้า	

(14)	 กรณีขายอาหารปรุงส�าเร็จ	ให้ใส่ถุง	หรือภาชนะมีฝาปิด	หรือจัดท�าอุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร

(15)	 กรณีขายอาหารสด	เช่น	เน้ือสัตว์	อาหารทะเล	ไม่ให้ลกูค้าสัมผสัเนือ้สัตว์โดยตรง	เพือ่ลดความเสีย่งในการแพร่เชือ้	

โดยอาจมีถุงมือพลาสติกให้บริการ

(16)	 อาจติดป้ายราคาสินค้าทุกชิ้น	เพื่อลดการซักถามพูดคุย

(17)	พิจารณาการใช้ระบบช�าระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ	e-payment	หรือ	QR	Code

2.3 กำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 ท�าความสะอาดพื้นที่จุดร่วมสัมผัส	ระหว่างเปิดบริการ	ทุก	1	–	2	ชั่วโมง

(2)	 ท�าความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ	 โดยเน้นจุดท่ีเสี่ยงท่ีมีผู้สัมผัสมาก	 เช่น	 ท่ีจับสายช�าระ	 โถปัสสาวะ	 ลูกบิด	

กลอนประตู	 ก๊อกน�้า	 ฯลฯ	ด้วยผงซักฟอก	น�้ายาท�าความสะอาด	หรือน�้ายาฟอกขาว	 (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)	

0.1%	แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(3)	 ล้างหรอืเชด็อุปกรณ์และแผงค้าขาย	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดหรือน�า้ยาฆ่าเช้ือทุกวนั	ท้ังก่อนและหลงัเปิดบรกิาร

(4)	 ดูแลสถานที่	 บริเวณพื้น	 โต๊ะ	 ที่นั่ง	 ให้สะอาดอยู่เสมอโดยท�าความสะอาดด้วยน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเช้ือ									

เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	ทุกวันก่อนปิดตลาด

(5)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน	 เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้	 ให้เจ้าของร้าน			

ปิดร้านตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่	 และด�าเนินการตาม

ประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปตลาดและที่สาธารณะอื่น	ๆ

1.2	 วางแผนการซื้อสินค้าที่ต้องการล่วงหน้า	เพื่อซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	

2.2	 หมั่นล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	 ส�าหรับท�าความสะอาด	 ก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการตลาด									

รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ	

2.3	 ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	จมูก	ปาก

2.4	 ระหว่างรอคิวและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ตลาดก�าหนด	

2.5	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค											

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

2.6	 อาจพจิารณาลงทะเบยีนในแอปพลิเคช่ันเพือ่ให้สามารถบันทึกข้อมลูวนัและเวลาการใช้บรกิารในตลาด	เพือ่ให้ตดิตาม

กรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน

2.7	 หลังการใช้บริการ	 หากมีอาการป่วยจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 และได้พบแพทย์ให้แจ้งประวัติการเข้าใช้

บริการในตลาด	พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมำตรกำร 

1. ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท. 

3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล 

3.1	 ตลาด	เจ้าของตลาดจดัตัง้คณะท�างานก�ากับ	ตดิตาม	การด�าเนนิงานตามมาตรการ	โดยคณะท�างานประกอบด้วย	

เจ้าของตลาด	ตัวแทนผู้ค้า	ตัวแทนชุมชน	ตัวแทนองค์กรอิสระ	

3.2	 เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น	 ก�ากับการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้บทบาทหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใต	้

พ.ร.บ.	การสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

1. วิธีกำร	 ให้เจ้าของตลาดจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใต้	 พ.ร.บ.	 การสาธารณสุข											

พ.ศ.	2535	หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2. ควำมถ่ี	ทกุสปัดาห์	เป็นเวลา	1	เดอืน	จากนัน้ให้เจ้าพนกังานฯ	พจิารณาความถ่ีของการรายงานตามความเหมาะสม

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

1.	 อาจพจิารณาจัดให้มกีารชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัแิละการเตรยีมความพร้อมของสถานทีต่ามมาตรการควบคมุหลกั

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการยืนยัน																								

การปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ	

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	

	 สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น

4.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

5.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน									

พบการให้บรกิารของผูป้ระกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่าง

ทั่วถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ให้ท�าความสะอาดโดยการเช็ดท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผัสของร้าน	อปุกรณ์ก่อนและหลงัการให้บรกิาร	และให้ก�าจดั

ขยะมูลฝอยทุกวัน

1.2	 ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม	อย่างน้อย	1.5	เมตร

1.3	 ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ	และลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างให้บริการ	

1.4	 ให้พจิารณาควบคมุจ�านวนผูใ้ช้บริการมิให้แออดั	ด้วยการลดเวลาในการท�ากิจกรรมให้ส้ันลงเท่าทีจ่�าเป็น	และงดรอรับบริการ

ภายในร้าน	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

1.5	 ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ

1.6	 จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี

1.7	 อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น										

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานทุกคน	

โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง	 และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม					

ในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	เช่น	

-	 กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	ให้หยุดงาน	และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน	

-	 กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ	ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น

(4) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส�าหรับบุรุษหรือสตรี 

ให้เปิดเฉพาะบริการตัดผม สระผม แต่งหรือไดร์ผม โดยจัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ และ
• งดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด เช่น แคะหู ตัดขนจมูก ท�าเล็บ
• งดเว้นบริการที่มีระยะเวลานาน เช่น ท�าสีผม ยืดผม 
• จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน 
• งดเว้นบรกิารท่ีต้องใช้อปุกรณ์ร่วมกันทีไ่ม่สามารถท�าความสะอาดทันทหีลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้ เช่น 

อุปกรณ์แต่งหน้า 
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(2)	 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์	เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน	ให้ผู้ใช้บริการทราบ

(3)	 จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน

(4)	 ขยายระยะเวลาในการเปิดบริการ	เพื่อรองรับการเหลื่อมเวลาการท�างานของพนักงาน

(5)	 อาจพจิารณาจัดท�าทะเบยีนบนัทึกผูมี้อาการป่วย	ประกอบมาตรการฯ	ส�าหรบัพนกังานและลกูค้า	และอาจเพิม่มาตรการ

ใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาใช้ได้ตามความเหมาะสม	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ

บนัทกึข้อมลูและรายงานในบางพืน้ท่ีได้	เช่น	การใช้	Application	ส�าหรบัการลงทะเบียนและเป็นคูม่อืการปฏบิติั	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 สวมหน้ากากผ้า	หรือ	หน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ	ตลอดเวลาที่อยู่ในร้าน	

(2)	 งดให้บริการผู้ที่มีอาการดังนี้	มีไข้	ไอ	น�้ามูก	เจ็บคอ	เหนื่อยหอบ	

(3)	 เปิดให้บริการได้	เฉพาะการตัดหรือซอย	และไดร์ผม	เท่านั้น

(4)	 ก�าหนดให้ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน	1	ชั่วโมง	ต่อผู้รับบริการ	1	คน

(5)	 ก�ากับให้ผู้ให้บริการทุกคน	 สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัย	ถุงมือยาง	ผ้ากันเปื้อน	และ	Face	shield	เป็นต้น	

(6)	 จัดเตรียมสถานที่ล้างมือพร้อมสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ

(7)	 ก่อนและหลังจากให้บริการ	 ควรล้างมือด้วยสบู่และน�้าสะอาด	 หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล	 ก่อนหยิบ	 จับของใช้

ส่วนตัว	และอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

(8)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน	 เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้	 ให้เจ้าของร้าน				

ปิดร้านอย่างน้อย	1	วัน	ท�าความสะอาดสถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

(9)	 พนักงานต้องแจ้งเจ้าของร้านทันทีและขอหยุดงาน	 เมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ	 ได้แก่	 ไข้	 ไอ	 จาม											

มีน�้ามูก	 เจ็บคอ	 เหน่ือยหอบ	 หรือกรณีกลับจากพื้นท่ีเสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันหรือมีคนในครอบครัวป่วย											

ด้วยโรคโควิด	–	19

(10)	 จัดให้มีการบันทึก	รายชื่อ	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่	วันที่และเวลา	ของลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการ	เพื่อให้

สามารถติดตามตัวได้	กรณี	ต้องมีการสอบสวนโรค	หรือ	จัดให้มีการใช้ระบบก�ากับติดตามผ่าน	application

(11)	 ควรลดการใช้เงินสด	และเปิดให้มีการรับช�าระเงินผ่าน	e-payment

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 จดัให้มแีอลกอฮอล์เจลบรเิวณทางเข้าร้านและจดุทีม่กีารใช้งานร่วมกนับ่อย	ๆ	เช่น	หน้าประตทูางเข้าร้าน	และห้องต่างๆ

(2)	 ท�าความสะอาด	ล้างภาชนะอุปกรณ์	เครื่องมือ	หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด	ภายหลังมีผู้มาใช้บริการทุกครั้ง	

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 70%	 หรือ	 โซเดียมไฮโปรคลอไรท์	 0.1%	 หรือน�้ายาฆ่าเช้ือ																		

ที่มีส่วนผสมของคลอรีน	หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ	อย่างน้อย	70°C

(3)	 เครือ่งใช้	เช่น	ผ้าเชด็ผม	ผ้ายางพลาสติก	ผ้าคลมุตวั	ต้องท�าความสะอาดทกุครัง้	ก่อนน�ากลบัมาใช้กบัผูร้บับรกิารรายอืน่

(4)	 วัสดุ	 อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ	 เช่น	 มีดโกน	ถุงมือ	 ไม่น�ามาใช้ซ�้ากับผู้รับบริการ

รายอืน่	และทิง้ของมคีมทีใ่ช้แล้วในภาชนะทีป่ลอดภยัและแยกไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่น�าไปรวบรวมและส่งก�าจดั

อย่างถูกต้อง

(5)	 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ

(6)	 ท�าความสะอาดสถานที่	โต๊ะ	เคาน์เตอร์	อุปกรณ์	ทุก	2	ชั่วโมง

(7)	 จัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัย	และถุงมือ	ส�าหรับพนักงาน

ท�าความสะอาด	

(8)	 จดัให้มภีาชนะรองรับขยะทีม่ฝีาปิดมดิชดิ	และมภีาชนะท่ีมฝีาปิดมดิชดิ	ส�าหรบัใส่ของมคีม	และรวบรวมน�าออก

จากร้านทุกวัน
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(9)	 ท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม�่าเสมอ

(10)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน	 เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้	 ให้เจ้าของร้าน			

ปิดร้านตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่	 และด�าเนินการตาม

ประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บรกิารมอีาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรอืเป็นหวดั	ให้งดการไปใช้บรกิารร้านท�าผม	รวมทัง้ร้านสาธารณะทกุประเภท	

1.2	 ควรพจิารณาจองควิล่วงหน้า	ด้วยระบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืจองควิหน้าร้าน	และควรเว้นช่วงท่ีมผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	การจัดที่นั่ง	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย	

2.2	 ล้างมือด้วยสบู่หรือ	แอลกอฮอล์เจล	ก่อนเข้าร้าน

2.3	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอในขณะที่อยู่ในร้าน

2.4	 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.5	 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าการใช้บริการ	 และให้ข้อมูล	 และประวัติการเจ็บป่วย															

และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง

2.6	 งดรอรับบริการภายในร้าน	 หากจ�าเป็นให้นั่งห่างระยะมากกว่า	 1	 เมตร	 และห้ามผู้ติดตาม	 ยกเว้นผู้ใช้บริการ																

อายุต�่ากว่า	15	ปี	

2.7	 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ

2.8	 ระหว่างรอคิวและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ทางร้านก�าหนด	

2.9	 ควรพูดคุยเท่าที่จ�าเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ในขณะ																

อยู่ในร้าน	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น

2.10	หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	นิตยาสาร	หนังสือพิมพ์

2.11	ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค											

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมำตรกำร 

1. ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม 

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

4. ชมรม/สมำคมธุรกิจ/หอกำรค้ำในพื้นที่/สมำคมช่ำงผม - เสริมสวยแห่งประเทศไทย

‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

1.	 ร้านตัดผม/เสริมสวยประเมินตนเองก่อนการเปิดให้บริการ	 หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว	 1	 สัปดาห์	 ทั้งนี้																	

ใน	1	เดือนแรกที่เปิดให้บริการ	ให้ประเมินตนเอง	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง
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2.	 ใช้ระบบประชาสังคม	 รวมถึงสมาคมช่างผม	 –	 เสริมสวยแห่งประเทศไทย	 ในการช่วยส�ารวจตักเตือน	 หรือแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สสอ.	/	สสจ.	หรอื	อสม.	ลงพืน้ทีต่รวจสอบตามทีไ่ด้รบัแจ้ง	และสุม่ตรวจทกุ	2	สปัดาห์

4.	 หากประเมนิไม่ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์การให้บรกิารข้อใด	ให้หยดุให้บรกิารและปรบัปรงุการบรกิารจนกว่าจะผ่านเกณฑ์

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

1.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	

	 สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

2.	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

4.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน								

พบการให้บริการของร้านตัดผม/เสริมสวยไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	 หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการ						

ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ											

รับทราบอย่างทั่วถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ ให้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ให้มจีดุบริการล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	และสามารถให้บรกิารได้ทกุวนัอย่างเพียงพอ	

กรณีที่มีห้องน�้าให้ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด	

1.2	 พจิารณางดจ�าหน่ายสนิค้า	งดรบัประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกฬีา	ยกเว้นน�า้ดืม่และเครือ่งน�า้ดืม่	กรณี

ร้านอาหารในสโมสร	คลบัเฮาส์	ในสนามกฬีากลางแจ้ง	ได้แก่	กอล์ฟ	เทนนสิ	ข่ีม้า	ยงิปืน	ยงิธน	ูให้ปฏบัิตติามมาตรการ

ส�าหรับประเภทกิจการร้านอาหารทั่วไป	ร้านเครื่องดื่ม	ขนมหวาน	ไอศรีม	

1.3	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ	ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

1.4	 จัดท�าป้ายค�าแนะน�า	 สัญลักษณ์เตือน	 เพื่อให้ผู ้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย																

และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค

1.5	 จ�ากัดทางเข้า-ออก	ไม่เกิน	2	จุด	และจัดผู้ตรวจสอบการเข้าใช้สวนสาธารณะ	และการคัดกรองอาการป่วย	

1.6	 จ�ากัดระยะเวลาการเข้าใช้บริการให้เหมาะสม	 พิจารณาการเปิด-ปิดการให้บริการตามระยะเวลาที่เหมาะสม													

ทั้งน้ีให้พิจารณาการใช้บริการแยกเป็นรายกลุ ่มเสี่ยง	 โดยก�าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�าหรับกลุ่มเส่ียง																			

ต่อการติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	และกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	ได้แก่	เด็กอายุน้อยกว่า	15	ปี	

1.7	 พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ	 ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้สนาม	 เพื่อลดความแออัด																				

รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ�าเป็น	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

1.8	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า	ให้พนักงานทุกคน	

1.9	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	เช่น	จุดบริการช�าระเงิน	

1.10	อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	รวมทั้งการตักเตือนหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนด

(5) สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก�าลังกาย
สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง) 

• สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก�าลังกาย ลานกีฬา ให้เปิดบริการเฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง 
เพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกก�าลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล

• สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สนามกีฬา ให้เปิดบริการเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง เช่น เทนนิส ขี่ม้า    
ยิงปืน ยิงธนู ให้พิจารณางดการให้บริการฟิตเนส สปา อบตัว ในสโมสรและคลับเฮาส์ ส�าหรับการรับประทาน
อาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการส�าหรับประเภทกิจการร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม 
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2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

 2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	 ไข้	 ไอ	 จาม	 หรือเป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงาน														

และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่	 โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง												

และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล	 หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	 เช่น	 กรณีพบ

พนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	ให้หยุดงาน	และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน	

(2)	 อาจพิจารณาจัดท�าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบมาตรการฯ	 ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ												

และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาใช้ได้ตามความเหมาะสม																				

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นท่ีได้	 เช่น	 การใช้แอปพลิเคชั่นส�าหรับ								

การลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ	

 2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พนกังานบริการทุกคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัย	รวมทัง้ไมต่ะโกน	เปิดหรอืจบัหนา้กากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	 โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	อย่างน้อย	1	 -	2	 เมตร	

รวมทัง้การส่งอปุกรณ์กีฬาระหว่างพนกังานบรกิารและผูใ้ช้บรกิาร	และยนืห่างจากพนกังานคนอืน่อย่างน้อย	1	-	2	เมตร

(2)	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	อยู่เสมอ

(3)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด	 หรือลดเวลาในการท�ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ�าเป็น	 โดยถือหลัก				

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	 เช่น	การออกรอบกอล์ฟก�าหนดผู้เล่นไม่เกิน	4	คน	รวมทั้งผู้เล่น	1	คน				

มีพนักงานบริการไม่เกิน	1	คน	

(4)	 ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน	การละเล่น	การแสดง	และลดการใช้เสียงดัง	เช่น	จ�ากัดจ�านวน

คนร�าไทเก๊กในสวนสาธารณะ	 พร้อมท้ังให้มีการตรวจตราและให้ระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	 เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด

(5)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ถุงมือและชุดที่เหมาะสม	ใช้ที่คีบขยะ	และ

รวมขยะที่จุดรวม

(6)	 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับบริการ	 และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ	 และความรู	้				

ในการสังเกตตนเอง	

(7)	 หากมีการช�าระเงินด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	 หรือต้องพ่น

แอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมี

การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง	

 2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 ให้ท�าความสะอาดพืน้ทีโ่ดยรอบ	เช็ดท�าความสะอาดอปุกรณ์	พืน้ผวิสมัผสัของสถานท่ี	รวมท้ังเครือ่งเล่นออกก�าลงักาย	

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ	พร้อมจัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับ	และให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(2)	 จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่	หรือ	แอลกอฮอล์เจลไม่ต�่ากว่า	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	

(3)	 บรเิวณสโมสรและคลบัเฮาส์	ให้ดแูลสถานทีป่รงุและประกอบอาหาร	ทัง้บรเิวณพืน้	โต๊ะทีน่ัง่	บรเิวณทีร่บัประทาน

อาหารให้สะอาดอยูเ่สมอ	โดยท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดฆ่าเช้ือ	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	(น�า้ยา

ฟอกขาว)	0.1%	ทุกวันก่อนปิดให้บริการ	รวมทั้ง	ท�าความสะอาดเมนู	ที่ใส่เงินทอนและพื้นที่จุดร่วมสัมผัส	เช่น	

ประตู	ลูกบิด	ระหว่างเปิดบริการ	รวมทั้งท�าความสะอาดห้องน�้าอยู่เสมอ

(4)	 หากพบว่าผูป้ฏบิตังิานในร้าน	เป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าร้านอาจเป็นจดุแพร่เชือ้ได้	ให้เจ้าของกจิการ

สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค



29

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 กรณีสนามกีฬา	ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า	ด้วยระบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือจองคิวด้วยวิธีอื่น	และควรเว้นช่วงที่

มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	

1.2	 ผู้ร่วมกิจกรรม	ผู้ใช้บริการ	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนและหลังเข้าใช้บริการ

1.3	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม	

1.4	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	อยู่เสมอ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 เว้นระยะการท�ากิจกรรมอย่างน้อย	1	เมตร	ส�าหรับกีฬา	ได้แก่	กอล์ฟ	เทนนิส	ขี่ม้า	ยิงปืน	ยิงธนูและ	เว้นระยะการ

ท�ากิจกรรมอย่างน้อย	2	เมตร	ส�าหรับกิจกรรมในสวนสาธารณะ	ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	สถานที่ออกก�าลังกาย	

ลานกีฬา	ได้แก่	เดิน	วิ่ง	ขี่หรือปั่นจักรยาน	หรือการออกก�าลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล

2.2	 ไม่ให้บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จ�าเป็น	

2.3	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	อยู่เสมอ

2.4	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม

2.5	 ควรตรวจสอบความสะอาด	ความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย	

2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	ตาม

แนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด	

2.7	 พจิารณาบนัทกึข้อมลูวนัและเวลา	การใช้บรกิารในสวนสาธารณะ	ลาน-พ้ืนท่ีกจิกรรมสาธารณะ	สถานทีอ่อกก�าลังกาย	

ลานกฬีา	และสนามกฬีา	ทัง้นีอ้าจใช้แอปพลเิคช่ันลงทะเบยีนเพือ่ให้ตดิตามกรณพีบผูป่้วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดยีวกนั	

2.8	 หลังการใช้บริการ	 หากมีอาการป่วยจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 และได้พบแพทย์ให้แจ้งประวัติการเข้าใช้

บริการในสวนสาธารณะ	ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	สถานที่ออกก�าลังกาย	ลานกีฬา	และสนามกีฬา	พร้อมทั้งระบุ

วันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1. ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	กก.	สธ.	สสส.	
2. ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	สสจ.	โดย	อปท.	จัดท�าและ

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
1.	 ใช้แอปพลิเคชั่น	หรือ	Line	กลุ่ม	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบ

ปัญหา	เช่น	
1.1	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	
1.2	 การใช้	Line	Check	In	
1.3	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
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2.	 การตรวจสวนสาธารณะ	ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	สถานที่ออกก�าลังกาย	ลานกีฬา	และสนามกีฬา	สุ่มตรวจ
สัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและเจ้าของกิจการ	 หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป	โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ	ดังนี้
2.1	 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน	และก�าหนดวันลงสุ่มตรวจ	เช่น	โซน	ก,	โซน	ข,	โซน	ค	เป็นต้น
2.2	 จัดทีมลงตรวจ	โดยใช้ก�าลังสายตรวจร่วมของ	ศปม.		

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
1.	 อาจพจิารณาจัดให้มกีารชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัแิละการเตรยีมความพร้อมของสถานทีต่ามมาตรการควบคมุหลกั	

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติ
ตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422
3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น
4.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
5.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน								

พบการให้บรกิารของเจ้าของกจิการสวนสาธารณะหรอืสนามกีฬา	ไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	หรอืผู้ประกอบการ
พบผู้ใช้บริการ/กิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1	 ให้ท�าความสะอาดโดยการเช็ดท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผัสของร้าน	อปุกรณ์ก่อนและหลงัการให้บรกิาร	และให้ก�าจดั

ขยะมูลฝอยทุกวัน
1.2	 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าร้านและจุดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆ	 เช่น	 หน้าประตูห้องต่างๆ	 ตู้กดน�้า										

ให้มีบริการอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
1.3	 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิด	และมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด	ส�าหรับใส่ของมีคม	และรวบรวมน�าออกจาก

ร้านทุกวัน
1.4	 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน	และท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม�่าเสมอ
1.5	 ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะตัดขน	อย่างน้อย	2	เมตร	หรอืควรให้มฉีากกัน้ในการให้บรกิาร	หากมผีูร้บับรกิารมากกว่าหนึง่ราย	
1.6	 จัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัย	และถุงมือ	ส�าหรับผู้ให้บริการและ

พนักงานท�าความสะอาด
1.7	 อาจเพิม่มาตรการใช้แอพพลเิคชัน่ตดิตามตวัทางโทรศพัท์เคลือ่นทีม่าใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	หรอื

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ
(2)	 ให้มีการคัดกรองอาการพนักงานทุกวันก่อนเริ่มงาน	หากพบว่ามี	ไข้	ไอ	น�้ามูก	เจ็บคอ	เหนื่อยหอบ	ให้หยุดงาน
(3)	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(4)	 แจ้งเจ้าของร้านทันทีและขอหยุดงาน	 เมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ	 ได้แก่	 ไข้	 ไอ	จาม	มีน�้ามูก	 เจ็บคอ	

เหนื่อยหอบ	หรือกรณีกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันหรือมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19	ต้อง
ไม่ให้บริการ

(6) สถานที่ให้บริการ ดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน�้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

• ไม่รวมสถานที่ให้บริการสปา อาบน�้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
• งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ
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2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 ให้สวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือโรค	 ได้แก่	 หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	 ถุงมือยาง	 ผ้ากันเปื้อน	

และ	Face	shield	และชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม	ปลอดภัย	ทุกครั้งที่ให้บริการ
(2)	 ก�ากับให้ผู้ให้บริการทุกคน	 สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัย	ถุงมือ	ผ้ากันเปื้อน	และ	Face	shield	เป็นต้น
(3)	 งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ
(4)	 พิจารณาควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด	 โดยจัดให้มีระบบการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการแทนการนั่ง

รอในร้าน	เพื่อลดเวลาในการท�ากิจกรรมให้สั้นลง	หากเป็นไปได้ควรงดการรอรับบริการภายในร้านหรือ	จัดให้
มีบริการรถอาบน�้า-ตัดขนเคลื่อนท่ีเพื่อลดการออกนอกเคหะสถานของเจ้าของสัตว์และการนั่งรอรับสัตว์เลี้ยง	

ซึ่งจะช่วยในกรณีที่เจ้าของมีสัตว์เลี้ยงหลายตัวหรือมีความเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของตน

(5)	 จัดให้มีการนัดรับส่งสัตว์เลี้ยง	 โดยให้มีการนัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการแต่ละคร้ัง	 ติดต่อกับเจ้าของผ่านทาง

โทรศัพท์	การรับส่งสัตว์เลี้ยงท�าด้านนอกร้าน	เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าของสัตว์เข้ามารอในบริเวณร้าน

(6)	 ขยายระยะเวลาในการท�างาน	เพื่อรองรับการเหลื่อมเวลาการท�างานของผู้ให้บริการ

(7)	 ก่อนและหลังจากให้บริการ	 ควรล้างมือด้วยสบู่และน�้าสะอาด	 หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล	 ก่อนหยิบ	 จับของใช้

ส่วนตัว	และอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

(8)	 ควรลดการใช้เงินสด	และเปิดให้มีการรับช�าระเงินผ่าน	e-payment

(9)	 เว้นระยะห่างจากผู้อื่น	อย่างน้อย	2	เมตร	ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติงาน

(10)	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างให้บริการ	และห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ

(11)	 จัดให้มีการบันทึก	รายชื่อ	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่	วันที่และเวลา	ของลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการ	เพื่อให้

สามารถติดตามตัวได้	กรณี	ต้องมีการสอบสวนโรค

2.3 มำตรกำรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 ท�าความสะอาดสถานที่	โต๊ะ	เคาน์เตอร์	อุปกรณ์	ทุก	2	ชั่วโมงจัดให้มีการท�าความสะอาด	ล้างภาชนะอุปกรณ์	

เคร่ืองมอื	หรือสิง่ของเคร่ืองใช้ให้สะอาด	ภายหลงัมผีูม้าใช้บรกิารทกุครัง้	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	และฆ่าเช้ือโรค	

ด้วยสารฆ่าเชื้อโรค

(2)	 ท�าความสะอาด	ล้างภาชนะอุปกรณ์	เครื่องมือ	หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด	ภายหลังมีผู้มาใช้บริการทุกครั้ง	

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปรคลอไรท์	0.1%	หรือ	น�้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วน

ผสมของคลอรีน	หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ	อย่างน้อย	70°C

(3)	 เครื่องใช้	เช่น	ผ้าเช็ดตัว	ผ้ายางพลาสติก	ต้องท�าความสะอาดทุกครั้ง	ก่อนน�ามากลับใช้กับผู้รับบริการรายอื่น

(4)	 ทิง้ของมคีมทีใ่ช้แล้วในภาชนะทีป่ลอดภยัและแยกไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่น�าไปรวบรวมและส่งก�าจดัอย่างถกูต้อง

(5)	 หากพบว่าผูป้ฏบิตังิานในร้าน	เป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าร้านอาจเป็นจดุแพร่เชือ้ได้	ให้เจ้าของร้านปิด

ร้านตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานที	่และด�าเนนิการตามประกาศ

ของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้รับบริการ /เจ้าของสัตว์

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 งดการไปใช้บริการถ้ามีอาการของโรคทางเดินหายใจ	ได้แก่	ไข้	ไอ	จาม	มีน�้ามูก	เจ็บคอ	เหนื่อยหอบ

1.2	 งดการน�าสัตว์เลี้ยงที่มีอาการซึม	หรือป่วย	เข้ารับบริการ

1.3	 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ร้านที่ให้บริการ	ก่อนเข้ารับบริการ	เพื่อความสะดวก	และรวดเร็ว
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2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาน�ามารับส่งสัตว์เลี้ยงและขณะอยู่ในร้านทุกครั้งที่ให้บริการ

2.2	 ให้รบัส่งสตัว์เลีย้ง	โดยไม่เข้าไปในบรเิวณร้านเลีย้งก่อนและหลงัจากให้บรกิาร	ควรล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้สะอาด	

หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล	

2.3	 ก่อนหยิบ	จับของใช้ส่วนตัว	และอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

2.4	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2.5	 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนประเมิน ก�ำกับกำรปฏิบัติส่วนกลำง จังหวัด และอ�ำเภอ
1. ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	กษ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	กรุงเทพมหานคร	สสจ.	อปท.	จัดท�า

และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่	รวมทั้งมีจุดรับแจ้งเหตุ	กรณีที่ร้านไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก�าหนด	

3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	
สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
1.	 ร้านตดัขน/อาบน�า้สตัว์ประเมนิตนเองก่อนการเปิดให้บรกิาร	หลงัจากเปิดให้บรกิารไปแล้ว	1	สปัดาห์	ทัง้นี	้ใน	1	เดอืน

แรกทีเ่ปิดให้บรกิาร	ให้ประเมนิตนเอง	สปัดาห์ละ	1	ครัง้โดยสถานบรกิารอาบน�า้ตดัขนจะได้รับประโยชน์ในส่วนนีเ้อง	
เนือ่งจากสามารถเผยแพร่วธิปีฏิบตัท่ีิดใีนสือ่โซเช่ียลมเีดยีซึง่จะช่วยให้ผูรั้บบรกิารรูส้กึปลอดภยั

2.	 ใช้	แอปพลเิคชนั	หรอื	Line	กลุม่	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	
เช่น	การใช้	แอปพลเิคชนั	ส�าหรบัการลงทะเบียนตดิตามผูใ้ช้บริการ	การใช้	Line	Check	 In	มกีารบนัทกึข้อมลู	ที่
สามารถแสดงรายละเอยีดผูใ้ช้บรกิารได้

3.	 เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	สสอ.	/	สสจ.	หรอื	อสม.	ลงพืน้ท่ีตรวจสอบตามท่ีได้รบัแจ้ง	และสุ่มตรวจทกุ	2	
สปัดาห์และกรณแีจ้งเหตจุากประชาชนและผูป้ระกอบการ	หากพบปัญหาให้รายงานผูบั้งคบับญัชาเหนอืขึน้ไป

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
1.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จดุบรกิารร่วม	1111	หรอื	เวบ็ไซต์	1111	ส�านกันายกรฐัมนตร	ี
	 สายด่วนกรมควบคมุโรค	1422
2.	 หน่วยงานของท้องถิน่
3.	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)
4.	 หน่วยงานระดบัจงัหวัด	 จดัท�าระบบรบัแจ้งเหตุ	 ในรปูแบบออนไลน์	 โทรศพัท์	 หรอืวธิอีืน่ๆ	 ทัง้กรณีประชาชน																			

พบการให้บริการของสถานทีใ่ห้บรกิารสปา	อาบน�า้	ตดัขน	รบัเลีย้งหรอืรบัฝากสตัว์	ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่�าหนด	
หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์																			
ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่ รถไฟ รถไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จัดวางแอลกอฮอล์เจล	หรือจุดบริการล้างมือในพื้นที่สถานีและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน	 เช่น	บริเวณทางเข้า	 –	

ออกสถานี	ห้องออกบัตรโดยสาร	

1.2	 จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ในสถานีส�าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานี

1.3	 จัดพื้นที่ช�าระเงิน	ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	

1.4	 พจิารณาจดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	อาจพจิารณาให้มพีดัลมระบายอากาศเพือ่การระบายอากาศทีเ่พียงพอ

1.5	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.6	 อาจจดัให้มฉีากกัน้ห้องโดยสารระหว่างผูข้บัขีย่านพาหนะกบัผูใ้ช้บรกิาร	ส�าหรบัรถตู	้รถแท๊กซี	่รถโดยสารประจ�าทาง

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานทุกคน	

โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง	และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมใน

การดูแล	 หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	 เช่น	 กรณีพบผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	 37.5	 องศา

เซลเซียส	และมีอาการระบบทางเดินหายใจ	ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน	หากมีอาการเหนื่อยหอบ	ให้

หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที	 โดยให้มีแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดูแล	 หรือส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยไป

สถานพยาบาล

(2)	 ให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้บริการทุกคน

(3)	 กรณีใช้บริการรถไฟระหว่างจังหวัด	หรือ	ใช้บริการรถไฟขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครข้ามเขตพื้นที่จังหวัด	

จัดให้มีแบบค�าถามสุขภาพ	(แบบ	ต.8	 -	คค)	 เพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้บริการแสดงข้อมูล	ชื่อ-สกุล	 เลขที่บัตร

ประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	หรือเลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้	เหตุผลในการ

เดินทางและระบท่ีุพกัปลายทางหรือข้อมลูด้านสขุภาพ	เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันควบคมุโรค	ณ	จดุจ�าหน่าย

บัตรโดยสาร	หรือ	สถานีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกกรุงเทพมหานคร	

(4)	 อาจพิจารณาจัดท�าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบมาตรการฯ	 ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และ

อาจเพิม่มาตรการใช้แอปพลเิคชนัตดิตามตวัทางโทรศพัท์เคลือ่นทีม่าใช้ได้ตามความเหมาะสม	หรือใช้มาตรการ

ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้	 เช่น	การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนและ

เป็นคู่มือการปฏิบัติ

(1) ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า
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2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	ให้สวม	Face	shield	กรณีต้องใกล้ชิดกับ

ผู้ใช้บริการ	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า	อย่างน้อย	1	เมตร	และยืนห่างจาก

คนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร

(2)	 อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	เข้าใช้บริการเท่านั้น

(3)	 ก�าหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในยานพาหนะ	และให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	

เมตร	ภายในสถานีที่ให้บริการ

(4)	 หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง	โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของผู้ใช้บริการ

(5)	 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์	เพื่อแจ้งมาตรการและค�าแนะน�าการป้องกันควบคุมโรคภายในสถานีและขบวนให้ผู้

ใช้บริการทราบ	เช่น	เสียงตามสาย	ป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่นพับ	จอ	LED	สื่อโซเชียลมีเดีย	เป็นต้น	รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์แนะน�าเพื่อการโดยสารในรูปแบบที่เหมาะสมและมีความชัดเจนในการแจ้งมาตรการป้องกัน

ควบคมุโรคทีพ่งึปฏบิติั	ส�าหรบัผูโ้ดยสารทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้	ได้แก่	ผูส้งูอายตุัง้แต่เจด็สบิปีข้ึนไป	กลุม่

คนที่มีโรคประจ�าตัว	และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต�่ากว่าห้าปีลงมา

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสร่วมภายในขบวนรถและสถานี	เช่น	ราวจับ	ที่จับบริเวณประตู

ขบวนรถ	เก้าอี้นั่งโดยสาร	เครื่องออกตั๋วโดยสาร	เหรียญหรือตั๋วโดยสารราวจับบันได/บันไดเลื่อน	ปุ่มกดลิฟต์	

และห้องน�้า	เป็นต้น	และให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน	

(2)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	

ก๊อกน�้า	ฯลฯ	ด้วยผงซักฟอก	น�้ายาท�าความสะอาด	หรือน�้ายาฟอกขาว	(โซเดียมไฮโปคลอไรท์)	0.1%	แล้วล้าง

ด้วยน�้าให้สะอาด	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(3)	 ดูแลสถานที่	บริเวณพื้น	โต๊ะ	ที่นั่ง	ให้สะอาดอยู่เสมอ	โดยท�าความสะอาดด้วยน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ	เช่น	

โซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	ทุกวันก่อนปิดสถานี

(4)	 หากพบว่าพนักงานเป็นผู้ป่วยยืนยัน	หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานี	หรือรถไฟ	หรือรถไฟฟ้า	อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	

ให้ผู้ประกอบการปิดสถานีหรือระงับการเดินรถไฟ	 หรือรถไฟฟ้า	 ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	

พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่หรือยานพาหนะ	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการใช้บริการ

1.2	 ควรพิจารณาการซื้อตั๋วโดยสารด้วยวิธีการจ่ายเงินแบบ	e-payment	หรือ	QR	Code	เพื่อลดความแออัดในระหว่าง

การรอคิวซื้อตั๋วโดยสาร	และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ	

1.3	 หากมีความจ�าเป็นรอคิวและช�าระเงินเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานีก�าหนด

1.4	 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก

1.5	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ	หรือการโทรศัพท์	หากมีความจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่

ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ

2.2	 หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ	รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

2.3	 ควรพิจารณาเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในขบวนอย่างน้อย	1	เมตร	เพื่อรับบริการตามความเหมาะสม
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2.4	 หลีกเลี่ยงการใช่มือสัมผัสใบหน้า	ตา	จมูก	ปาก	ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค

2.5	 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา	การใช้บริการ	เพื่อให้ติดตามกรณี

พบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน

2.6	 หลังการใช้บริการ	 หากมีอาการป่วยจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 และได้พบแพทย์ให้แจ้งประวัติการเข้าใช้

บริการ	พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	ตาม

แนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมำตรกำร 
1. ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	คค.	รฟม	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	จัดท�าและ

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงาน															
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
1.	 ใช้แอปพลิเคชัน	 หรือ	 Line	 กลุ่ม	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบ																			

กรณีพบปัญหา	เช่น	
1.1	 การใช้	แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	
1.2	 การใช้	Line	Check	In	
1.3	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้

2.	 ผู้ให้บริการขนส่งทางรางแต่ละประเภท	 ก�ากับ	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ	 ส่งข้อมูล																		
ให้กรมการขนส่งทางราง	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	(ทุกวันจันทร์	และวันศุกร์)

3.	 จัดทมีลงตรวจ	โดยใช้ก�าลงัสายตรวจร่วมของ	ศปม.	สุม่ตรวจการปฏบัิตติามมาตรการ	อย่างน้อยสปัดาห์ละ	1	ครัง้	

และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป		

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
1.	 อาจพจิารณาจัดให้มกีารชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัแิละการเตรยีมความพร้อมของสถานทีต่ามมาตรการควบคมุหลกั

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติ
ตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ	

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 ศปค.	และสายด่วนกรมควบคุมโรค	1422
3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น
4.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
5.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน						

พบการให้บรกิารไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

 1. กำรเตรียมสถำนที่ ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1	 จดัวางแอลกอฮอล์เจล	หรอืจดุบรกิารล้างมอืในพ้ืนท่ีสถานแีละบรเิวณท่ีมกีารใช้งานร่วมกัน	เช่น	บรเิวณทางเข้า-ออกสถานี	

ห้องออกบัตรโดยสาร	
1.2	 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล	ส�าหรับบริการพนักงานหรือผู้ใช้บริการภายในรถ
1.3	 จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ในสถานีส�าหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานี
1.4	 จัดท�าสัญลักษณ์ส�าหรับสถานที่นั่งรอ	 เข้าแถวซื้อตั๋ว	 หรือเดินขึ้นรถโดยสาร	 ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร													

ขณะใช้บริการ
1.5	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	
1.6	 ควรจดัให้มฉีากก้ันห้องโดยสารระหว่างผูข้บัขีย่านพาหนะกบัผูใ้ช้บรกิาร	ส�าหรบัรถตู้	รถแทก็ซี	่รถโดยสารประจ�าทาง	

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานทุกคน	
โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง	 และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม					
ในการดแูล	หรอืส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยไปสถานพยาบาล	เช่น	กรณพีบผูท่ี้มอีณุหภมูร่ิางกายสงูกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	
หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ	 ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน	 หากมีอาการเหนื่อยหอบ	 ให้หยุด											
การปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที	

(2)	 ให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรอืเป็นหวดั	ส�าหรับผูใ้ช้บรกิารทุกคน	และมแีนวทางปฏบัิตทิีเ่หมาะสม				
ในการดูแล	 หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	 กรณีตรวจพบผู้ใช้บริการท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน
กว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 หรือหรือมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ	 และหากผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือ									
ในการคัดกรองก่อนใช้บริหาร	ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาปฏิเสธการให้บริหารได้

(3)	 ส�าหรับการเดินรถโดยสารประจ�าทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั	หรอืเดนิทางท่ีมรีะยะการเดนิทาง	200	กโิลเมตรขึน้ไป	
ให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ	โดยให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลแบบค�าถามสุขภาพ	(แบบ	ต.8	-	คค)	
เพ่ือขอความร่วมมือผู้ใช้บริการแสดงข้อมูล	 ช่ือ-สกุล	 เลขท่ีบัตรประจ�าตัวประชาชน	 13	 หลัก	 หรือเลขที่
หนงัสอืเดนิทาง	สญัชาต	ิหมายเลขโทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้	เหตผุลในการเดนิทางและระบทุีพ่กัปลายทางหรอืข้อมลู
ด้านสุขภาพ	หรือให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ	ตามความเหมาะสม	
แล้วจัดส่งให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัหรอืนายสถานขีนส่งโดยสารจงัหวดัปลายทาง	เพือ่ประโยชน์ต่อการป้องกนั
ควบคุมโรค

(2) ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ�าทาง 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ
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2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	ให้สวม	Face	shield	กรณีต้องใกล้ชิดกับ

ผู้ใช้บริการ	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า	อย่างน้อย	1	เมตร	และยืนห่างจาก
คนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร

(2)	 อนญุาตให้เฉพาะผูใ้ช้บรกิารทีส่วมหน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้า	เข้าใช้บรกิารเท่านัน้	และดแูลให้ผูใ้ช้บรกิาร
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

(3)	 ก�าหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืน	 ภายในสถานีและยานพาหนะอย่างน้อย	 1	 เมตร	 ส�าหรับ				
รถโดยสารประจ�าทางและรถตูโ้ดยสารสาธารณะ	จดัท�าสญัลกัษณ์การนัง่เว้นท่ีนัง่ส�าหรบัทีน่ัง่คู	่โดยให้นัง่ชดิกระจก

เพียง	1	ที่นั่ง 

(4)	 หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยูบ่่อยครั้ง	โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของผู้โดยสาร
(5)	 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์	สร้างความรู้ความเข้าใจ	และรณรงค์แนะน�าการปฏบิตัเิพือ่หลกีเลีย่งการแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	แก่ผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่นพับ	จอ	LED	เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและสื่อโซเชียลมีเดีย	เป็นต้น	

(6)	 กรณีรถยนต์โดยสาร	 หากผู้ใช้บริการผู้โดยสารท่ีมีอาการไอ	 จาม	 หรือไม่สบายระหว่างเดินทาง	 ให้ปิดแอร	์								
เปิดหน้าต่างระบายอากาศ	และเชด็ท�าความสะอาดภายในตวัรถทนัท	ีและหมัน่ลดกระจกหน้าต่าง	ให้ลดกระจก
หน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศภายในรถ

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำดด 
(1)	 เพิ่มความถ่ีท�าความสะอาดโดยเช็ดท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในยานพาหนะทุกเท่ียวท่ีมีการให้บริการ	

และอาคารส�านักงาน	ช่องจ�าหน่ายตั๋ว	เช่น	ราวจับ	ที่จับบริเวณประตูรถ	ที่นั่ง	ราวจับบันได/บันไดเลื่อน	กริ่ง	
ปุ่มกดลิฟต์	และห้องน�้า	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	เช่น	ผงซักฟอก	แอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาฟอกขาว	(โซเดียม			
ไฮโปคลอไรท์0.1%)	และให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(2)	 ให้บริษัทเหมาซ่อมด�าเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	
(3)	 หากพบว่าผูป้ฏบัิติงานในสถานขีนส่งหรอืยานพาหนะ	เป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าสถานหีรอืยานพาหนะ	

อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	 ให้เจ้าของร้านปิดสถานีขนส่งหรือระงับการเดินรถ	 ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่และยานพาหนะ	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 
(1)	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการใช้บริการ
(2)	 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก
(3)	 ควรพิจารณาการซื้อตั๋วโดยสารด้วยวิธีการจ่ายเงินแบบ	e-payment	หรือ	QR	Code	
	 เพื่อลดความแออัดในระหว่างการรอคิวซื้อตั๋วโดยสาร	และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ		

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
(1)	 ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอาการป่วย	ไข้	 ไอ	จาม	หรือเป็นหวัดก่อนใช้บริการ	และปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผูป้ระกอบการ	กรณีเดินทางข้ามเขตพ้ืนทีจ่งัหวดั	ให้กรอกข้อมลูแบบค�าถามสขุภาพ	(แบบ	ต.8	-	คค)	เพือ่ประโยชน์
ต่อการป้องกันควบคุมโรค

(2)	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
(3)	 พกแอลกอฮอล์เจลส�าหรับท�าความสะอาด	 และหมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ	 รวมทั้งหลังจาก															

การใช้ห้องสุขาสาธารณะ	
(4)	 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ	 หรือการโทรศัพท์	 หากมีความจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ							

ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ
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(5)	 หมัน่ล้างมอืก่อนและหลงัการเข้ามาใช้บรกิาร	และหลงัจากการใช้ห้องสขุาสาธารณะ	รวมทัง้หลกีเลีย่งการใช่มอืสมัผสั
ใบหน้า	ตา	จมูก	ปาก	ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค

(6)	 เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในสถานีและยานพาหนะ	เช่น	สถานที่นั่งรอ	เข้าแถวรอคิวซื้อตั๋ว	หรือเดินขึ้น
รถโดยสาร	 อย่างน้อย	 1	 เมตร	 ตามสัญลักษณ์ที่ก�าหนด	 กรณีรถโดยสารประจ�าทางและรถตู้โดยสารสาธารณะ															
ให้ผู้ใช้บริการนั่งตามสัญลักษณ์ที่ก�าหนด	โดยนั่งเว้นที่นั่งส�าหรับที่นั่งคู่	โดยให้นั่งชิดกระจกเพียง	1	ที่นั่ง

(7)	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													
ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก

(8)	 หลังการใช้บริการ	 หากมีอาการป่วยจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 และได้พบแพทย์ให้แจ้งประวัติการเข้าใช้

บริการในระบบขนส่งสาธารณะ	พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมำตรกำร 
1.	 ส่วนกลาง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	คค.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2.	 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
3.	 ระดับอ�าเภอและต�าบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	อปท.	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	อสม.	และศปม.	จดัก�าลงัสายตรวจร่วมกบั	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

1.	 ใช้	 แอปพลิเคชัน	 หรือ	 Line	 กลุ่ม	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบ																	
กรณีพบปัญหา	เช่น	
1.1	 การใช้	แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	
1.2	 การใช้	Line	Check	In	
1.3	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้

2.	 ผู้ให้บริการขนส่งทางบกแต่ละประเภท	ก�ากับ	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ส่งข้อมูลให้กรม
การขนส่งทางบก	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	(ทุกวันจันทร์	และวันศุกร์)

3.	 จัดทมีลงตรวจ	โดยใช้ก�าลงัสายตรวจร่วมของ	ศปม.	สุม่ตรวจการปฏบัิตติามมาตรการ	อย่างน้อยสปัดาห์ละ	1	ครัง้	
และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
1.	 อาจพจิารณาจัดให้มกีารชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัแิละการเตรยีมความพร้อมของสถานทีต่ามมาตรการควบคมุหลกั

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติ
ตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ	

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	ศปค.	
	 และสายด่วนกรมควบคุมโรค	1422
3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น
4.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	ในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่นๆ	ทั้งกรณีประชาชนพบ

การให้บรกิารของสถานประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถ
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรบัทราบอย่างทัว่ถงึ



47

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  

1. กำรเตรียมสถำนที่ เรือโดยสำร และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัวางแอลกอฮอล์เจล	หรอืจดุบรกิารล้างมอืในพ้ืนทีท่่าเรือ		

1.2	 จดัให้มจีดุคดักรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรอืเป็นหวดั	ในสถานสี�าหรบัผูใ้ช้บรกิารก่อนเข้าสถานี

1.3	 จดัพืน้ทีช่�าระเงนิ	ให้มรีะยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยท�าสญัลกัษณ์เว้นระยะห่างของจุดบรกิาร	

1.4	 พจิารณาจดัให้มกีารระบายอากาศท่ีเพยีงพอ	อาจพจิารณาให้มพีดัลมระบายอากาศเพือ่การระบายอากาศทีเ่พยีงพอ

1.5	 จดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัโรค	เช่น	หน้ากากอนามยั	หรอืหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนกังานทุกคน	

1.6	 อาจจัดให้มกีล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บรกิาร	รวมท้ังการตกัเตอืนหากผูใ้ช้บรกิารไม่ปฏบัิตติามข้อก�าหนด	

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย  

(1)	 ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน	ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานทุกคน	

โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าท�างานทุกครั้ง	 และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม								

ในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล	เช่น	กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศา

เซลเซียส	และมีอาการทางเดินหายใจ	ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน	หากมีอาการเหนื่อยหอบ	ให้หยุด

บรกิารและไปพบแพทย์ทนัท	ีโดยให้มแีนวทางปฏบัิตทิีเ่หมาะสมในการดแูล	หรอืส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยไปสถานพยาบาล

(2)	 ให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้บริการทุกคน

(3)	 อาจพิจารณาจัดท�าทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบมาตรการฯ	 ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ														

และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม	หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้	 เช่น	 การใช้แอปพลิเคชัน	 ส�าหรับ																					

การลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการบนท่าเรือ/โป๊ะ	 ต่อเท่ียว	 เพื่อลดความแออัดในระหว่างการรอ	 และลดความเส่ียง														

ต่อการแพร่เชื้อ		

(2)	 พนกังานทกุคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลา	และไม่ควรสมัผสัผูใ้ช้บรกิาร	โดยรักษาระยะ

ห่างระหว่างลูกค้า	อย่างน้อย	1	เมตร	และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร

(3)	 อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	เข้าใช้บริการเท่านั้น

(3) ขนส่งทางน�้า ได้แก่ เรือโดยสาร
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(4)	 พจิารณาให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างทีน่ัง่ภายในเรอืตามความเหมาะสม	และให้มกีารเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	

ภายในสถานีที่ให้บริการ

(5)	 หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง	โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของผู้ใช้บริการ

(6)	 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์	เพื่อแจ้งมาตรการและค�าแนะน�าการป้องกันควบคุมโรคภายในท่าเรือให้ผู้ใช้บริการ

ทราบ	เช่น	เสียงตามสาย	ป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่นพับ	สื่อโซเชียลมีเดีย	เป็นต้น	

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด  

(1)	 ท�าความสะอาดพ้ืนทีจุ่ดสมัผสัร่วมในท่าเรือและเรอื	เช่น	ราวจบั	เก้าอีน้ัง่โดยสาร	และห้องน�า้	เป็นต้น	และให้ก�าจดั

ขยะมูลฝอยทุกวัน	

(2)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ		โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	

ก๊อกน�้า	ฯลฯ		ด้วยผงซักฟอก	น�้ายาท�าความสะอาด	หรือน�้ายาฟอกขาว	(โซเดียมไฮโปคลอไรท์)	0.1%	แล้วล้าง

ด้วยน�้าให้สะอาด	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(3)	 ดูแลสถานที่	 บริเวณพื้น	 โต๊ะ	 ที่นั่ง	 ให้สะอาดอยู่เสมอโดยท�าความสะอาดด้วยน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเช้ือ											

เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	ทุกวันก่อนปิดท่าเรือ

(4)	 หากพบว่าพนักงานเป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าสถานทีอ่าจเป็นจดุแพร่เชือ้ได้ให้ผูป้ระกอบการปิดท่าเรือ

หรือระงับการเดินเรือโดยสาร	 ตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมท้ังท�าความสะอาดท่าเรือ							

หรือเรือโดยสาร	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย    

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการใช้บริการ

1.2	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

1.3	 การรอคิวและช�าระเงินเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ท่าเรือก�าหนด	

1.4	 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ	 หรือการโทรศัพท์	 หากมีความจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ						

ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ

2.2	 หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ	รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

2.3	 ควรพิจารณาให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งภายในเรือตามความเหมาะสม	

2.4	 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	จมูก	ปาก	ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค

2.5	 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา	การใช้บริการ	เพื่อให้ติดตามกรณี

พบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน

2.6	 หลังการใช้บริการ	 หากมีอาการป่วยจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 และได้พบแพทย์ให้แจ้งประวัติการเข้าใช้

บริการ	พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค											

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมำตรกำร 
1. ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	คค.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	จัดท�าและ

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
1.	 ใช้แอปพลิเคชัน	หรือ	Line	กลุ่ม	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพ	ประกอบกรณีพบ

ปัญหา	เช่น 
1.1		การใช้	แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	
1.2		การใช้	Line	Check	In	

1.3		มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2.	 ผู้ให้บริการขนส่งทางน�้าแต่ละประเภท	ก�ากับ	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ส่งข้อมูลให้กรม

เจ้าท่า	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	(ทุกวันจันทร์	และวันศุกร์)
3.	 จัดทมีลงตรวจ	โดยใช้ก�าลงัสายตรวจร่วมของ	ศปม.	สุม่ตรวจการปฏบัิตติามมาตรการ	อย่างน้อยสปัดาห์ละ	1	ครัง้	

และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	
‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

1.	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ	

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 ศปค.	และสายด่วนกรมควบคุมโรค	1422
3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น
4.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
5.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน						

พบการให้บรกิารไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมสถำนที่ เครื่องบิน และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1	 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	และสามารถให้บริการผู้ใช้บริการ	พนักงาน

สายการบนิทัว่ไป	นกับนิ	ลกูเรอื	บคุลากรซ่อมบ�ารงุทางอากาศ	และพนกังานท�าความสะอาด	ในพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม
และเพียงพอ	ทั้งในท่าอากาศยานและเครื่องบิน

1.2	 จัดให้มีอุปกรณ์ท�าความสะอาดชีวภาพ	(Universal	Precautions	Kits	(UPK))	ให้มีจ�านวนเพียงพอและเหมาะสมใน
แต่ละเทีย่วบนิ	เพือ่ให้ลกูเรอืใช้ท�าความสะอาดและก�าจดัของเหลวทีม่อีนัตรายทางชวีภาพเพือ่ลดการแพร่เชือ้โรคใน
ห้องโดยสาร

1.3	 จัดให้พื้นที่แยกกักผู้ใช้บริการที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยบนเครื่องบิน	 (Quarantine	 Area)	 โดยส�ารองที่นั่ง	 2	 แถว
หลังสุดด้านใดด้าหนึ่งของเครื่องบิน	 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ	 เฉพาะกรณีที่ปฏิบัติ
การบินเกินกว่า	90	นาที	

1.4	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	 เมตร	เช่น	จุดบริการ	 เคาท์เตอร์เช็คอิน-
จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร	พื้นรอขึ้นเครื่อง

ขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน)

ให้เปิดกิจการเฉพาะการให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic Flights) ตามประกาศส�านักการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย เร่ือง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้ โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่าง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
• จ�ากัดจ�านวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยการจ�าหน่ายบัตรโดยสารจะต้องค�านึงถึงการจัดที่นั่งโดยเว้น

ระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน เว้นแต่
 (ก) ที่นั่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินมีระยะห่างที่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันการติดต่อสัมผัสและ     
     แพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน�้าลายได้
 (ข) เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีจ�านวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 19 ที่นั่ง และปฏิบัตการบินแบบเช่าเหมาล�า 
 (ค) เป็นเครื่องบินที่มีจ�านวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 90 ที่นั่ง ทั้งนี้ ให้จ�าหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของ

จ�านวนที่นั่งทั้งหมดของอากาศยาน
• งดการให้บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมในระหว่างปฏิบตักิารบิน รวมทัง้มิให้ผู้โดยสารรบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่

ที่น�าติดตัวมา กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ�าเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน�้าดื่มบริการแก่ผู้ ใช้บริการได้ 
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1.5	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้าให้พนักงานทุกคน	
1.6	 อาจพิจารณาให้มีระบบจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดความ	 รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบ

ออนไลน์	หรือ	QR	code	ผ่านแอปพลิเคชั่น
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน	ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานสายการบิน

ทั่วไป	 นักบิน	 ลูกเรือ	 บุคลากรซ่อมบ�ารุงทางอากาศ	 และพนักงานท�าความสะอาด	 โดยให้มีแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการดูแล	หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถาน	พยาบาล	 เช่น	กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	
37.3	 องศาเซลเซียส	 หรือป่วยด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ	 ให้หยุดปฏิบัติงาน	 และสังเกตอาการตนเองที่

บ้าน	จนกว่าอาการจะดีขึ้น

(2)	 ก่อนเข้าท่าอากาศยานหรือขึ้นเครื่องบิน	จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ใช้
บริการ	หรือกรณีที่ท่าอากาศยานต้นทางไม่มีการคัดกรอง	โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล	หรือ
ส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยไปสถานพยาบาล	หากวินจิฉัยแล้วเหน็ว่ามคีวามเสีย่งให้งดออกบัตรเครือ่งบินแก่ผู้โดยสารนัน้	

(3)	 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์	เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้ผู้ใช้บริการทราบ
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พนกังานสายการบนิทัว่ไป	นกับนิ	ลกูเรอื	บคุลากรซ่อมบ�ารงุทางอากาศ	และพนกังานท�าความสะอาด	ต้องสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน	ทั้งนี้	ลูกเรือให้สวมถุงมือยางร่วมด้วย	และล้างมือบ่อยครั้ง
ด้วยสบู่ล้างมือ	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	เช่น	หลังสัมผัสเงิน	สิ่งของ	สัมภาระของผู้ใช้บริการ	รวมทั้งไม่ตะโกน	
เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	
และพนักงานคนอื่นๆ	อย่างน้อย	1	เมตร

(2)	 ก�าหนดให้มีมาตรการหรือวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	ภายในท่าอากาศยานและเครื่องบิน	โดย
รวมถงึขัน้ตอนการล�าเลยีงผูโ้ดยสารขึน้และลงจากอากาศยาน	ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเท้า	การใช้รถบสัหรอือาคาร
เทียบอากาศยาน	การรวมกลุ่มในการจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะ	และการเข้าแถวรอใช้ห้องน�้าใน
ห้องโดยสาร	ค�านึงถึงความเหมาะสมส�าหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(3)	 ก�าหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยานและเครื่องบิน	
โดยสายการบินพิจารณางดออกบัตร	(Boarding	Pass)	กรณีผู้โดยสารไม่มีสวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า	
หรือไม่สามารถจัดหามาแสดงได้	ให้งดออกบัตรแก่ผู้ใช้บริการนั้น	

(4)	 กรณีพบผูใ้ช้บรกิารหรือลกูเรอืท่ีมีอาการป่วยหรอืสงสยัว่าจะป่วยด้วยโรคตดิเช้ือไวรสั	โคโรนา	2019	(COVID-19)	
ขณะอยู่บนเครื่องบิน	 ให้ผู้ด�าเนินการเดินอากาศยานด�าเนินการตามมาตรการ	 On-board	 Emergency								
Quarantine	ดังนี้
-	 ให้แยกกักผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยนั่งที่	Quarantine	Area	ที่จัดเตรียมไว้
-	 ให้กักกันห้องน�้าหลังสุดไว้ใช้ส�าหรับกรณีกักกันโรคโดยเฉพาะ
-	 มอบหมายให้ลูกเรือหนึ่งคนรับผิดชอบพื้นที่	Quarantine	Area	และหลีกเลี่ยงการการอยู่ใกล้ชิดลูกเรือคน

อื่นในระยะใกล้กว่า	2	เมตร
-	 ให้นักบินแจ้งแจ้งข้อมูลการตรวจพบลูกเรือหรือผู้ใช้บริการที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยให้เจ้าหน้าท่ี

ควบคุมการจราจรทางอากาศ	เพื่อรายงานให้ให้แก่ผู้ด�าเนินการสนามบิน	ณ	ท่าอากาศยานปลายทาง
(5)	 สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริกาเพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการทาง

สาธารณสขุ	และประกาศแจ้งผูโ้ดยสารอกีครัง้ระหว่างเดนิทางและอบรมพนกังานเรือ่งมาตรการ	และความรูใ้น
การสังเกตตนเอง	
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 ท�าความสะอาดสถานที่	 หรือพื้นท่ีจุดสัมผัสร่วมภายในท่าอากาศยานและเครื่องบินทุกเท่ียวท่ีมีการให้บริการ	

อยู่เสมอ	เช่น	ห้องน�้า	เคาท์เตอร์เช็คอิน-จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร	ที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบิน	ที่จับประตู	ด้วยน�้ายา
ท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	แอลกอฮอล์	อย่างน้อย	70%	และ
ท�าการฆ่าเชื้อในห้องโดยสารตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(2)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานหรือเคร่ืองบินเป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าท่าอากาศยานหรือ
เครื่องบินอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	ให้ผู้ด�าเนินการเดินอากาศระงับการปฏิบัติการบินหรืองดให้บริการ	ตามค�าสั่ง
ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานทีห่รอืเครือ่งบนิ	และด�าเนนิการตามประกาศ

ของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการใช้บริการ

1.2	 ควรพิจารณาการจองจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์	หรือทางโทรศัพท์	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 กรอกข้อมูบในแบบค�าถามสุขภาพ	(แบบ	ต.8	-	คค)	

2.2	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย	

2.3	 ระหว่างรอคิวเพื่อออกบัตรโดยสาร	 เคาท์เตอร์เช็คอิน-จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร	พื้นรอขึ้นเครื่อง	 ให้เว้นระยะห่างตามจุด

หรือสัญลักษณ์ที่ท่าอากาศยานก�าหนด	

2.4	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยานและเครื่องบิน	และหมั่นล้างมือด้วย

สบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

2.5	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น	ใน

ขณะอยู่ในท่าอากาศยานหรือเครื่องบิน	หากมีการไอ	หรือจาม	ให้ปิดปาก	และจมูกให้สนิท

2.6	 ไม่ทิ้งกระดาษช�าระใช้แล้วลงบนพื้น	บริเวณท่าอากาศยาน	หรือห้องโดยสานเครื่องบิน	ให้ทิ้งในถังขยะที่จัดไว้เท่านั้น

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	ตาม

ประกาศของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2.8	 ห้ามมิให้ผุ้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่น�าติดตัวมา
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

‹ หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1. ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	คค.	และส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	จัดท�าและเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	สสจ.	อปท.	
3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	

สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	ศปม.	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
‹ กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

1.	 ใช้แอปพลิเคชั่น	 หรือไลน์กลุ่ม	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมท้ังการยกตัวอย่างภาพประกอบ	 กรณีพบ
ปัญหา	เช่น	
1.1	การใช้แอปพลิเคชั่นส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	
1.2	การใช้	Line	Check	In	
1.3	มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้

2.	 ผู้ด�าเนินการเดินอากาศ	(สายการบิน)	แต่ละประเภท	ก�ากับ	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ส่ง
ข้อมูลให้ทางส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	(ทุกวันจันทร์	และวันศุกร์)

3.	 จัดทีมลงตรวจ	 โดยใช้ก�าลังสายตรวจร่วมของ	 ศปม.	 สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ	 อย่างน้อยสัปดาห์ละ	 1	
ครั้ง	และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบกำร หำกพบปัญหำให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 

‹ กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
1.	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุม

หลักและมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ

2.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 ศปค.	และสายด่วนกรมควบคุมโรค	1422
3.	 หน่วยงานของท้องถิ่น	
4.	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
5.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน						

พบการให้บรกิารไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง
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	 เพื่อให้การก�ากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย	

(1)	 เพื่อด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	อย่างต่อเนื่อง	และ	

(2)	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	โดยปรชัญา	ของเศรษฐกจิ

พอเพียง	

	 การก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม	 และประเมินผลตามมาตรการผ่อนปรนส�าหรับกิจการและกิจกรรมต่างๆ	 ส�าหรับ

จังหวัด	ดังนี้

1.	 เน้นให้ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปได้ปรับตวัให้มวีถิชีวีติและการประกอบกจิการแบบ	New	Norm	ซึง่จ�าเป็น

ส�าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค	COVID	–	19	สามารถร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบ

การประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์	 ออนไลน์	 หรือวิธี

อื่นๆ	ตามที่พื้นที่ก�าหนด

2.	 ให้จังหวัด	 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	 พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ

มาตรการเสริม	พร้อมการควบคุม	ก�ากับติดตาม	

3.	 เน้นให้พืน้ทีไ่ด้ชีแ้จงกบัผูป้ระกอบการถงึแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันควบคมุโรคทีจ่งัหวัดก�าหนด	โดยให้

มีการก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้	ศบค.จังหวัด	ทราบ	

4.	 ให้จังหวดัเตรยีมการรับแจ้ง	และประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ัวไปรบัทราบ	ส�าหรบักรณทีีป่ระชาชน

หรือผู้ใช้บริการ	 พบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 กรณีผู้ใช้บริการไม่

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้	

5.	 ประเมนิผลภายในพืน้ที	่ตามคู่มือการปฏบัิติท่ีศบค.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมกันจดัท�าคูม่อืและจดัส่งให้ทกุจงัหวดั

ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติต่อไป	

6.	 การประเมินผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม	กลุ่มที่	1	ประกอบด้วย	

•	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ	(Social	Engagement)	ทั้งการป้องกันโรคส่วน

บคุคล	สวมหน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้า	การเว้นระยะห่างระหว่างกนั	การเข้าควิ	และการท�าความสะอาดสถาน

ที่	และอุปกรณ์เครื่องมือ	

•	 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม

•	 ด้านสาธารณสุข	ทั้งสถานการณ์โรค/พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน	และการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก	และการค้นหาผู้ป่วย

เพิ่มเติม	

แนวทางการก�ากบัตดิตามมาตรการผ่อนปรนกจิการและกจิกรรมต่างๆ 
เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19
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	 ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงานตามมาตรการ	ในระดับต่างๆ	ประกอบด้วย	

 ‹ ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	สธ.	หน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	จดัท�าและเผยแพร่คูม่อืการปฏบัิตติามความเหมาะสม

 ‹ ระดับจังหวัด	 ประกอบด้วย	 ศปก.จังหวัด	 กทม.	 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	 สสจ.	 อปท.	 จัดท�าและ									

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่

 ‹ ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และ	อปท.	โดยมหีน้าทีต่รวจก�ากบัดแูล	ร่วมกบั	สสอ.	

อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง							

เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

 ‹ ชมรม/สมำคม ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภำคประชำสังคม

การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่) 

1.	 ใช้	แอปพลเิคชนั	หรอื	Line	กลุม่	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมทัง้การยกตวัอย่างภาพประกอบกรณพีบปัญหา	

เช่น	การใช้	แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ	การใช้	Line	Check	In	มีการบันทึกข้อมูล	ที่

สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้

2.	 การตรวจตลาด	 ตลาดนัด	 ตลาดชุมชน	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ร้านสะดวกซ้ือ	 ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน	

แผงลอย	รถเร่หรอืรถคล้ายคลงึกนัวิง่จ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภค	กจิการส่งอาหารและสนิค้า	ร้านเสรมิสวย	แต่งผม	

หรือตัดผม	ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	สถานที่ให้บริการสปา	อาบน�้า	ตัดขน	รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์	สวนสาธารณะ	ลาน-

พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	สถานที่ออกก�าลังกาย	ลานกีฬา	สนามกีฬา	สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อม	ทั้งการสุ่มตรวจ

สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ

ขึ้นไป	โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ	ดังนี้

2.1	 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน	และก�าหนดวันลงสุ่มตรวจ	เช่น	โซน	ก,	โซน	ข,	โซน	ค	เป็นต้น

2.2	 จัดทีมลงตรวจ	โดยใช้ก�าลังสายตรวจร่วมของ	ศปม.	

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1.	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	

	 สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

2.	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

4.	 หน่วยงานระดับจังหวัด	 จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โทรศัพท์	 หรือวิธีอื่นๆ	 ท้ังกรณีประชาชน																

พบการให้บริการของร้านค้า	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	หรือผู้ประกอบการ

พบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏิบตัติามมาตรการป้องกันควบคมุโรค	พร้อมท้ังประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการ

รับทราบอย่างทั่วถึง
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ชื่อและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑๔)  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“(๑๔)  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  

(COVID-19))  มีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ  ในรายที่มีอาการรนุแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิต” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง่ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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พ.ศ.  2563 
 

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก   
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับเมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓  องค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ   
(Public  health  emergency  of  international  concern  (PHEIC))  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรค
ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค  
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการ
จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย   
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  
จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดงัต่อไปนี ้ เป็นเขตติดโรคตดิต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
(๑) สาธารณรัฐเกาหลี  (Republic  of  Korea) 
(๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People’s  Republic  of  China)  รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า  

(Macao)  และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  (Hong  Kong) 

เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย   
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอโรคโคื วดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๓) สาธารณรัฐอิตาลี  (Italian  Republic) 
(๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  (Islamic  Republic  of  Iran) 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓
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พ.ศ.  2563 
 

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก   
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับเมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓  องค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ   
(Public  health  emergency  of  international  concern  (PHEIC))  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรค
ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค  
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการ
จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องท่ีนอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย   
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  
จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดงัต่อไปนี ้ เป็นเขตติดโรคตดิต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
(๑) สาธารณรัฐเกาหลี  (Republic  of  Korea) 
(๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People’s  Republic  of  China)  รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า  

(Macao)  และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  (Hong  Kong) 

เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย   
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอโรคโคื วดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๓) สาธารณรัฐอิตาลี  (Italian  Republic) 
(๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  (Islamic  Republic  of  Iran) 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓
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(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด   19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก  
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด 
ของโรคโควิด  19  เป็นการระบาดใหญ่  (Pandemic)  ในส่วนของประเทศไทย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ล าดับที่  ๑๔  
และต่อมา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวชิาการได้ประกาศ
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยมีความเสีย่ง
อย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด  19  ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน 
ติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาด  
ของโรคโควิด  19  อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด   19   
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด  19  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขต 
ติดโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม  ซึ่งหากสภาวการณ์ของ 
โรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย 

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอโรคโคื วดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓

เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย   กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  2  มีนาคม  
พ.ศ.  2563 

“(๕)  มาเลเซีย  (Malaysia)   
 (๖)  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  Cambodia) 
 (๗)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao  People's  Democratic  Republic) 
 (๘)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic  of  Indonesia) 
 (๙)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  (Republic  of  the  Union  of  Myanmar)” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๕)  -  (๙)  ของข้อ  3  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด   19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศท่ัวโลก  
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด 
ของโรคโควิด  19  เป็นการระบาดใหญ่  (Pandemic)  ในส่วนของประเทศไทย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ล าดับที่  ๑๔  
และต่อมา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวชิาการได้ประกาศ
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยมีความเสีย่ง
อย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด  19  ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน 
ติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาด  
ของโรคโควิด  19  อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด   19   
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด  19  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขต 
ติดโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม  ซึ่งหากสภาวการณ์ของ 
โรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย 

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอโรคโคื วดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓

เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย   กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  2  มีนาคม  
พ.ศ.  2563 

“(๕)  มาเลเซีย  (Malaysia)   
 (๖)  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  Cambodia) 
 (๗)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao  People's  Democratic  Republic) 
 (๘)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic  of  Indonesia) 
 (๙)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  (Republic  of  the  Union  of  Myanmar)” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๕)  -  (๙)  ของข้อ  3  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559   
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๓) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
 (๕.๔) ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๕.๕) ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา 
 (๕.๖) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
 (๕.๗) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 (๕.๘) ผู้อ านวยการกองวัณโรค 
 (๕.๙) ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 (๕.๑๐) ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 
 (๕.๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอต่ ามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 
(ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

หรือปฏิบัติราชการในกองระบาดวิทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๕.๑4.๑) นายแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   (๕.๑4.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   (๕.๑4.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๖.๑) อธิบดีกรมการแพทย์ 
 (๖.๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (๖.๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 (๖.๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 (๖.๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 (๖.๖) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
 (๖.๗) ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
 (๖.๘) ผู้อ านวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
 (๖.๙) ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 (๖.๑๐) ผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
 (๖.๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
(๖) สาธารณสุขอ าเภอ 
(7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(8) ข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการ  ณ  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งด ารงต าแหน่ง

ต่อไปนี้ 
 (8.๑) นายแพทย์  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 

 (๕.๑๒) ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
 (๕.๑๓) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
 (๕.๑๔) ข้าราชการสังกัดกองระบาดวิทยาหรือข้าราชการท่ีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559   
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๓) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
 (๕.๔) ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๕.๕) ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา 
 (๕.๖) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
 (๕.๗) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 (๕.๘) ผู้อ านวยการกองวัณโรค 
 (๕.๙) ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 (๕.๑๐) ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 
 (๕.๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอต่ ามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 
(ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

หรือปฏิบัติราชการในกองระบาดวิทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๕.๑4.๑) นายแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   (๕.๑4.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   (๕.๑4.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๖.๑) อธิบดีกรมการแพทย์ 
 (๖.๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (๖.๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 (๖.๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 (๖.๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 (๖.๖) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
 (๖.๗) ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
 (๖.๘) ผู้อ านวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
 (๖.๙) ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 (๖.๑๐) ผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
 (๖.๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
(๖) สาธารณสุขอ าเภอ 
(7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(8) ข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการ  ณ  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งด ารงต าแหน่ง

ต่อไปนี้ 
 (8.๑) นายแพทย์  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 

 (๕.๑๒) ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
 (๕.๑๓) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
 (๕.๑๔) ข้าราชการสังกัดกองระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓
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 (8.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๔) พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
 (8.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ปลัดจังหวัด 
(๔) นายอ าเภอ 
(๕) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(๖) ปลัดอ าเภอ 
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   
 (1.1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (1.2) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (1.3) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (1.4) รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (1.5) ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (1.6) รองผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (1.7) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา  กองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.9) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑0) ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาล  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑1) ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑2) ผู้อ านวยการส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑3) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2.2) ปลัดเทศบาล 
 (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 (2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(3) ข้าราชการต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเมืองพัทยา   
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(2) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม  ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง   

การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

 (1.๑4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 (1.๑๕) ผู้อ านวยการเขต 
 (1.๑๖) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สังกัดส านักงานเขต 
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  
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 (8.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๔) พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
 (8.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ปลัดจังหวัด 
(๔) นายอ าเภอ 
(๕) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(๖) ปลัดอ าเภอ 
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   
 (1.1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (1.2) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (1.3) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (1.4) รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (1.5) ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (1.6) รองผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (1.7) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา  กองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.9) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑0) ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาล  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑1) ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑2) ผู้อ านวยการส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑3) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2.2) ปลัดเทศบาล 
 (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 (2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(3) ข้าราชการต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเมืองพัทยา   
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(2) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม  ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง   

การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

 (1.๑4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 (1.๑๕) ผู้อ านวยการเขต 
 (1.๑๖) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สังกัดส านักงานเขต 
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ 4)  พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคตดิตอ่  
พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคมุโรคติดตอ่หรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่  
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งด า รงต าแหน่งต่อไปนี้   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่  
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) เจ้าพนักงานปกครอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ าศาลากลางจังหวัด 
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ าที่ว่าการอ าเภอ 
(3) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (1.1) นายกเมืองพัทยา 
 (1.2) ปลัดเมืองพัทยา 
 (1.3) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข 
 (1.4) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม 
 (1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือขา้ราชการที่ได้รบัมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรอื

ปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการ

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

สาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 

หรือต าแหน่งที่คล้ายคลึงกัน 
 (2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล

หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

 (2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2.2) นายกเทศมนตรี 
 (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.4) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.7) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ 4)  พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคตดิตอ่  
พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคมุโรคติดตอ่หรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องท่ี  
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งด า รงต าแหน่งต่อไปนี้   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องท่ี  
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) เจ้าพนักงานปกครอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ าศาลากลางจังหวัด 
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ าที่ว่าการอ าเภอ 
(3) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (1.1) นายกเมืองพัทยา 
 (1.2) ปลัดเมืองพัทยา 
 (1.3) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข 
 (1.4) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม 
 (1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือขา้ราชการที่ได้รบัมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรอื

ปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการ

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

สาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 

หรือต าแหน่งที่คล้ายคลึงกัน 
 (2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล

หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

 (2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2.2) นายกเทศมนตรี 
 (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.4) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.7) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนกังานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  (๑) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ   

  (๒) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๒.๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๓) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
   (๒.๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
   (๒.๕) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  1 - 12 
  (3) ข้าราชการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (3.๑) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.๒) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.3) ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
   (3.4) ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  (4) ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (4.๑) อธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๓) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอต่ ามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 
(ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

  (๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ  และข้าราชการต ารวจสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

  (๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการที่ ได้ รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์   นายสัตวแพทย์  เภสัชกร   
นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการพยาบาล   
นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  (1.10)  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(1.10)  ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สังกัดส านักอนามัย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓

   (4.4) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
   (4.5) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
   (4.6) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   (4.7) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   (4.8) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่  1 - 12 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนกังานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  (๑) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคหรือข้าราชการท่ีได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ   

  (๒) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๒.๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๓) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
   (๒.๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
   (๒.๕) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  1 - 12 
  (3) ข้าราชการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (3.๑) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.๒) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.3) ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
   (3.4) ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  (4) ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (4.๑) อธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๓) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอต่ ามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 
(ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

  (๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ  และข้าราชการต ารวจสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

  (๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการที่ ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์   นายสัตวแพทย์  เภสัชกร   
นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการพยาบาล   
นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  (1.10)  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(1.10)  ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สังกัดส านักอนามัย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓

   (4.4) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
   (4.5) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
   (4.6) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   (4.7) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   (4.8) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่  1 - 12 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
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กฎกระทรวง 
วาดวยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญติั
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับตลาดในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร 
สําหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามขอกําหนด 

ของทองถิ่น  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงสภาพของทองถิ่น  สุขอนามัยของประชาชน  และการรักษาสภาพ
ส่ิงแวดลอม  โดยอาจใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทาง 
ในการออกขอกําหนดก็ได 

ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  ที่มี

สภาพเปนของสด   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวที่มี
การชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา   

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ 

“สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพื่อใหอาหารสะอาด  
ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน  อาหาร  
ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลงที่เปน
พาหะนําโรค 

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  แผงจําหนาย
สินคาในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด  ไมมี 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช
ตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

หมวด  ๑ 
ลักษณะของตลาด 

 
 

ขอ ๔ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน

สวนที่  ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน

สวนที่  ๒ 
ขอ ๕ ที่ต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ  ของเสีย  

โรงเลี้ยงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย   
เวนแตจะมีวิธีการปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
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กฎกระทรวง 
วาดวยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญติั
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับตลาดในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร 
สําหรับสุขลักษณะของตลาดในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามขอกําหนด 

ของทองถิ่น  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงสภาพของทองถิ่น  สุขอนามัยของประชาชน  และการรักษาสภาพ
ส่ิงแวดลอม  โดยอาจใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทาง 
ในการออกขอกําหนดก็ได 

ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  ที่มี

สภาพเปนของสด   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ”  หมายความวา  อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวที่มี
การชําแหละ  ณ  แผงจําหนายสินคา   

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ 

“สุขาภิบาลอาหาร”  หมายความวา  การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ  เพื่อใหอาหารสะอาด  
ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และสารเคมีที่เปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  เชน  อาหาร  
ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ทํา  ประกอบ  ปรุง  และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ  สัตวและแมลงที่เปน
พาหะนําโรค 

“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”  หมายความวา  การทําความสะอาดตัวอาคาร  แผงจําหนาย
สินคาในตลาด  พื้น  ผนัง  เพดาน  ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย  บอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  และบริเวณตลาดใหสะอาด  ไมมี 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หยากไย  ฝุนละอองและคราบสกปรก  รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช
ตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 

หมวด  ๑ 
ลักษณะของตลาด 

 
 

ขอ ๔ ตลาดแบงออกเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแก  ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน

สวนที่  ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ไดแก  ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร  และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน

สวนที่  ๒ 
ขอ ๕ ที่ต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ  ของเสีย  

โรงเลี้ยงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย   
เวนแตจะมีวิธีการปองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
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สวนที่  ๑ 
ตลาดประเภทที่  ๑ 

 
 

ขอ ๖ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 
ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือ 
ที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๗ อาคารสิ่งปลูกสร างสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง 
ไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง   

(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง   
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย  ไมมีน้ําขัง

และไมล่ืน 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   
(๖) เคร่ืองก้ันหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  เชน  

สุนัข  มใิหเขาไปในตลาด   
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ   
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มคีวามลาดเอียง  และทําความ

สะอาดงาย  มคีวามสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  และมี
ทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง   

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ   
ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบาย
น้ําเสียหรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดต้ังแต  ๕๐  แผงข้ึนไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(๑๒) การติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมี
ขอจํากัดเร่ืองพื้นที่ซ่ึงไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กําหนดได 

ขอ ๘ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาต้ังอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด   

ความในวรรคหนึ่ งมิ ใหใชบังคับกับตลาดที่ จัดต้ังข้ึนกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมี
ขอจํากัดเร่ืองพื้นที่ซ่ึงไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได 

ขอ ๙ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และต้ังอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยูใน
อาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหาร
โดยตรง   

ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร  ต้ังอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการ

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

 (ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา  ไมนอยกวา   
๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผง  ข้ึนไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  ๑  จุดตอ
จํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง 
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สวนที่  ๑ 
ตลาดประเภทที่  ๑ 

 
 

ขอ ๖ ตลาดประเภทที่  ๑  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสราง  คือ  อาคาร 
ส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของ  ที่ขนถายสินคา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  ที่เก็บรวบรวมหรือ 
ที่รองรับมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๗ อาคารสิ่งปลูกสร างสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง 
ไมนอยกวา  ๔  เมตร  อยางนอยหนึ่งทาง   

(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร  มั่นคง  และแข็งแรง   
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง  ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ  ลางทําความสะอาดงาย  ไมมีน้ําขัง

และไมล่ืน 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   
(๖) เคร่ืองก้ันหรือส่ิงกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร  และแข็งแรง  สามารถปองกันสัตว  เชน  

สุนัข  มใิหเขาไปในตลาด   
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ  เหมาะสม  และไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ   
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ  มคีวามลาดเอียง  และทําความ

สะอาดงาย  มคีวามสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๑.๕  ตารางเมตร  และมี
ทางเขาออกสะดวก  โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง   

(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ   
ทั้งนี้  ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย  ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก  ไมติดหรือทับกับทอระบาย
น้ําเสียหรือส่ิงปฏิกูล  โดย 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

 (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช  กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดต้ังแต  ๕๐  แผงข้ึนไป  ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย  ๕  ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก  ๑๐๐  แผง  เศษของ  ๑๐๐  แผง  ถาเกิน  ๕๐  แผง  ใหถือเปน  ๑๐๐  แผง 

(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้  ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(๑๒) การติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ความใน  (๑)  และ  (๕)  มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดต้ังข้ึนกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมี
ขอจํากัดเร่ืองพื้นที่ซ่ึงไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด  ทางเขาออกบริเวณตลาด  และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กําหนดได 

ขอ ๘ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาต้ังอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน  และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด   

ความในวรรคหนึ่ งมิ ใหใชบังคับกับตลาดที่ จัดต้ังข้ึนกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่   ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  และมี
ขอจํากัดเร่ืองพื้นที่ซ่ึงไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได 

ขอ ๙ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และต้ังอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยูใน
อาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหาร
โดยตรง   

ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร  ต้ังอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก  มีการ

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

 (ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย  ๑  จุด  และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา  ไมนอยกวา   
๓  กอก  กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต  ๓๐  แผง  ข้ึนไป  ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด  ๑  จุดตอ
จํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก  ๓๐  แผง  เศษของ  ๓๐  แผง  ถาเกิน  ๑๕  แผง  ใหถือเปน  ๓๐  แผง 
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ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ตลาดประเภทที่  ๒ 

 
 

ขอ ๑๒ ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ  
อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๓ สถานที่ สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   
(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  โดยมี

ลักษณะเปนพื้นเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน   
พื้นคอนกรีต  พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต 

(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย   
มคีวามสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ   

(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือ
บอพักน้ําเสีย  กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง   

ปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๕ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 
มูลฝอยในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปน
ตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลาและ
ข้ันตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจการตลาด 

 
 

ขอ ๑๗ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน  
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ ๑๘ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
ขอ ๑๙ ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา  เชน   
ตัวอาคาร  พื้น  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  อุปกรณ
ตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พดัลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ 
ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และต้ังอยูในที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ทั้งนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  
๕๐  เมตร 
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ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ตลาดประเภทที่  ๒ 

 
 

ขอ ๑๒ ตลาดประเภทที่  ๒  ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ  หองสวม  ที่ปสสาวะ  
อางลางมือ  และที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย  ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๑๓ สถานที่ สําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร   
(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ  โดยมี

ลักษณะเปนพื้นเรียบ  แข็งแรง  ไมล่ืน  สามารถลางทําความสะอาดไดงาย  และไมมีน้ําขัง  เชน   
พื้นคอนกรีต  พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ  หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต 

(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย   
มคีวามสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ   

(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง  โดยเปนรางแบบเปด  ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะ  และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  ในกรณีจําเปน 
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือ
บอพักน้ําเสีย  กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได 

(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา  โครงเหล็กคลุมผาใบ  เต็นท  รมหรือส่ิงอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน  ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง   

ปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๕ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ 
มูลฝอยในแตละวัน  และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่  ๒  ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่  ๒  นั้น  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปน
ตลาดประเภทที่  ๑  ได  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่  ๒  ใหเปนตลาดประเภทที่  ๑  ตามกฎกระทรวงนี้  ตามระยะเวลาและ
ข้ันตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจการตลาด 

 
 

ขอ ๑๗ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน  
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร 

ขอ ๑๘ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
ขอ ๑๙ ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่  ๑  ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ  ของตลาด  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา  เชน   
ตัวอาคาร  พื้น  ฝาเพดาน  แผงจําหนายสินคา  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  อุปกรณ
ตาง ๆ  เชน  สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลม  กอกน้ํา  ทอน้ําประปา  และสาธารณูปโภคอื่น   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

ขอ ๑๔ ตองจัดใหมีหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑ 
ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และต้ังอยูในที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่  สวมสาธารณะ  สวมเอกชนหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง  ทั้งนี้  ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน  
๕๐  เมตร 



84

 

 

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  
บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มใิหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน  และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด  
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดือนละหนึ่งคร้ัง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งคร้ังก็ได 

(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
หนึ่งคร้ัง 

(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพื้นตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด   

ขอ ๒๐ ผู รับใบอนุญาตให จัดต้ังตลาดประเภทที่   ๒   ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับ 
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูก
สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน  และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรอืที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ   

(๒) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  และเปด
ใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด   

(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด  
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  ใหดําเนินการ
ลางตลาดตามหลักการสขุาภิบาล  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงใหปฏิบัติ 

(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชาํแหละลงสูพื้นตลาด   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

(๓) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด   

 

 

ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ
โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทที่  ๒  ตองไมกระทําการและ
ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย 
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมทั้งฆา

หรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 
(๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรก  รกรุงรัง  เปนเหตุ

รําคาญ  เกิดมลพิษที่เปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล 
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวด  ๓ 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 
 

ขอ ๒๒ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผู รับ
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การลางตลาด 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
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(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  
บอดักไขมัน  ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  และทางระบายน้ํา  มใิหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน  และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด  
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดือนละหนึ่งคร้ัง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งคร้ังก็ได 

(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
หนึ่งคร้ัง 

(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพื้นตลาด  และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด   

ขอ ๒๐ ผู รับใบอนุญาตให จัดต้ังตลาดประเภทที่   ๒   ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับ 
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูก
สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด  และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย  
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน  บอพักน้ําเสีย  และทางระบายน้ํา  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน  และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ   

(๒) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะ  และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  และเปด
ใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด   

(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด  
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ  ใหดําเนินการ
ลางตลาดตามหลักการสขุาภิบาล  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงใหปฏิบัติ 

(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพื้นตลาด   

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

(๓) ดูแลหองสวม  ที่ปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด  ใชการไดดี  และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด   

 

 

ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ
โรคติดตอ  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดประเภทที่  ๑  หรือตลาดประเภทที่  ๒  ตองไมกระทําการและ
ตองควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด  เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย 
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะหรือสุกร  ในตลาด  รวมทั้งฆา

หรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น 
(๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด  จนทําใหสถานที่สกปรก  รกรุงรัง  เปนเหตุ

รําคาญ  เกิดมลพิษที่เปนอันตราย  หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อื่นใด  นอกจากที่ซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล 
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พักคางคืน 
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  มลพิษที่เปนอันตราย  หรือการระบาดของ

โรคติดตอ  เชน  เสียงดัง  แสงกระพริบ  ความส่ันสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น 

หมวด  ๓ 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

 
 

ขอ ๒๒ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผู รับ
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การลางตลาด 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
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(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ขอ ๒๓ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนาย
สินคา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคาลํ้าแผง
จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอ
ระบบการระบายอากาศ  และแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข   

(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร   
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด  โดยสูง

จากพื้นตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร   
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้  ตองมี
การรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค   

(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง   
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   
ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะ
อันตราย  โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่ 
นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

(๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  เชน   
ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอน
หยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนกังานสาธารณสุข   

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  
ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร   

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ  ไมเกิน   
๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเคร่ืองใช  ภาชนะที่สะอาด  และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใช 
การไดดีอยูเสมอ   

(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซ่ึงมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัดสถานที่
ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เคร่ืองขูดมะพราว  จาน  ชาม  
ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บ 
ที่ถูกตอง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ 
 

 

ขอ ๒๖ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ  ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุ 

 
เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
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(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ขอ ๒๓ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนาย
สินคา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  โดยหามวางสินคาล้ําแผง
จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด  และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอ
ระบบการระบายอากาศ  และแสงสวาง  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข   

(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร   
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด  โดยสูง

จากพื้นตลาดไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร   
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา  เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร  หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด  ทั้งนี้  ตองมี
การรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค   

(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง   
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   
ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะ
อันตราย  โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่ 
นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

(๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  หรือตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล  เชน   
ไมไอหรือจามรดอาหาร  ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง  ลางมือใหสะอาดกอน
หยิบหรือจับอาหาร  ไมสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา  ทั้งนี้  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนกังานสาธารณสุข   

ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย  
ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  และการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใชและของใชตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด  และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร   

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว  เนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ  ไมเกิน   
๕  องศาเซลเซยีส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเคร่ืองใช  ภาชนะที่สะอาด  และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน  และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใช 
การไดดีอยูเสมอ   

(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร  ซ่ึงมีการทํา  ประกอบ  และปรุงอาหาร  ตองจัดสถานที่
ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และภาชนะอุปกรณที่ใช  เชน  เขียง  เคร่ืองขูดมะพราว  จาน  ชาม  
ชอนและสอม  ตะเกียบ  และแกวน้ํา  ตองสะอาดและปลอดภัย  มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บ 
ที่ถูกตอง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ 
 

 

ขอ ๒๖ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ  ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุ 

 
เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
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(๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร  ตัวอยางพื้นผิวภาชนะ
อุปกรณ  หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด  พบวามีเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรีย 
ที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 

(๒) มปีริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค  เชน  หนู  แมลงวัน  หรือแมลงสาบเกินกวาเกณฑ
ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด   
ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค  โรคเร้ือน  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ 
ที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอ่ืนที่ตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงออกตามความ 
ในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ  หรือพบ
ผูปวยเปนโรคติดตอซ่ึงยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น  หรือตรวจพบเชื้อโรค
ซ่ึงทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น   

(๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดส่ิงปฏิกูลเกิดการร่ัวไหลออกมาสูส่ิงแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

ขอ ๒๗ หามมิให เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  เวนแตจะเปนการดําเนินการของราชการสวนทองถิ่นเอง   ที่ไมกอผลกระทบ 
ตอประโยชนสาธารณะ   

ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน  เมื่อผูขออนุญาตไดย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตอง
ครบถวนแลว   ให เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข   หรือจะแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด  เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได  ทั้งนี้  กอนจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาต  ตองใหผูขออนุญาตหรือผูที่
จะไดรับผลกระทบจากการออกคําส่ังมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส 
ไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน  และในการออกคําส่ังดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 

อันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน  ซ่ึงจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง   

 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๘ ภายใตบังคับขอ  ๒  ขอ  ๗  วรรคสอง  และขอ  ๘  วรรคสอง  ใหผูรับใบอนุญาต
ใหจัดต้ังตลาดอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตอง 
ตามกฎกระทรวงนี ้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดประชุมชี้แจงผูประกอบกิจการตลาดในเขตทองถิ่นนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ  เพื่อใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช
กฎหมายของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

เมื่อไดประชุมชี้แจงแลว  ภายในหกสิบวันใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการสํารวจสภาพ
สุขลักษณะของตลาดของเอกชนในเขตรับผิดชอบใหแลวเสร็จ  หากพบวาตลาดใดมีสภาพไมถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่นเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงให
จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด  หากผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดไมใหความรวมมือและไมมีการ
จัดทําแผนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา  ๔๕  
หรือมาตรา  ๕๙  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ภายใตบังคับขอ  ๒  ขอ  ๗  วรรคสอง  และขอ  ๘  วรรคสอง  ใหกระทรวง  ทบวง  
กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ  ที่ไดจัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่อยูในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้  ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และตองเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
องคการของรัฐเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น  สําหรับราชการสวนทองถิ่น
ใหเสนอแผนดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  เวนแตกรุงเทพมหานครใหเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มงคล  ณ  สงขลา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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(๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร  ตัวอยางพื้นผิวภาชนะ
อุปกรณ  หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด  พบวามีเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรีย 
ที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 

(๒) มปีริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค  เชน  หนู  แมลงวัน  หรือแมลงสาบเกินกวาเกณฑ
ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด   
ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค  โรคเร้ือน  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ 
ที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอ่ืนที่ตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงออกตามความ 
ในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ  หรือพบ
ผูปวยเปนโรคติดตอซ่ึงยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น  หรือตรวจพบเชื้อโรค
ซ่ึงทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น   

(๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดส่ิงปฏิกูลเกิดการร่ัวไหลออกมาสูส่ิงแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

ขอ ๒๗ หามมิให เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  เวนแตจะเปนการดําเนินการของราชการสวนทองถิ่นเอง   ที่ไมกอผลกระทบ 
ตอประโยชนสาธารณะ   

ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน  เมื่อผูขออนุญาตไดย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตอง
ครบถวนแลว   ให เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข   หรือจะแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด  เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได  ทั้งนี้  กอนจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาต  ตองใหผูขออนุญาตหรือผูที่
จะไดรับผลกระทบจากการออกคําส่ังมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส 
ไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน  และในการออกคําส่ังดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 
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อันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน  ซ่ึงจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง   

 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๘ ภายใตบังคับขอ  ๒  ขอ  ๗  วรรคสอง  และขอ  ๘  วรรคสอง  ใหผูรับใบอนุญาต
ใหจัดต้ังตลาดอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตอง 
ตามกฎกระทรวงนี ้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดประชุมชี้แจงผูประกอบกิจการตลาดในเขตทองถิ่นนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ  เพื่อใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช
กฎหมายของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

เมื่อไดประชุมชี้แจงแลว  ภายในหกสิบวันใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการสํารวจสภาพ
สุขลักษณะของตลาดของเอกชนในเขตรับผิดชอบใหแลวเสร็จ  หากพบวาตลาดใดมีสภาพไมถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่นเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงให
จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด  หากผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดไมใหความรวมมือและไมมีการ
จัดทําแผนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา  ๔๕  
หรือมาตรา  ๕๙  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ภายใตบังคับขอ  ๒  ขอ  ๗  วรรคสอง  และขอ  ๘  วรรคสอง  ใหกระทรวง  ทบวง  
กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือองคการของรัฐ  ที่ไดจัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่อยูในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้  ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และตองเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
องคการของรัฐเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น  สําหรับราชการสวนทองถิ่น
ใหเสนอแผนดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  เวนแตกรุงเทพมหานครใหเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มงคล  ณ  สงขลา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
มาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบัน  และเนื่องจากยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด  เชน  โรคระบบทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน  (SARS)  และโรคไขหวัดนก  ดังนั้น  เพื่อคุมครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ใหไดบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  รวมทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง  
“อาหารปลอดภัย”  สมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 
ของประชาชนและวิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบ  ควบคุม  หรือกํากับดูแล  และแกไขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบ 
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารท่ีมีสภาพเป็นของสด  เช่น  เนื้อสัตว์  ผัก  หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเคร่ืองดื่มชนิดต่าง  ๆ 
“อาหารแห้ง”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านกระบวนการทําให้แห้ง  โดยการอบ  รมควัน   

ตากแห้ง  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานข้ึน 
“เคร่ืองปรุงรส”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ  รสชาติ   

หรือกลิ่นรสชวนรับประทาน  เช่น  เกลือ  น้ําปลา  น้ําส้มสายชู  ซอส  รวมท้ังเคร่ืองเทศ  สมุนไพร   
หรือมัสตาร์ด 

“วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความว่า  วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ 
ที่สําคัญของอาหาร  แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนส่ง  
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร  แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  
เช่น  วัตถุกันชื้น  วตัถุดูดออกซิเจน 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  กํากับ  
หรือดูแลการดําเนินการของสถานท่ีจําหน่ายอาหารนั้น 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
มาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบัน  และเนื่องจากยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด  เชน  โรคระบบทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน  (SARS)  และโรคไขหวัดนก  ดังนั้น  เพื่อคุมครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ใหไดบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  รวมทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง  
“อาหารปลอดภัย”  สมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 
ของประชาชนและวิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบ  ควบคุม  หรือกํากับดูแล  และแกไขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบ 
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารที่มีสภาพเป็นของสด  เช่น  เนื้อสัตว์  ผัก  หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเคร่ืองดื่มชนิดต่าง  ๆ 
“อาหารแห้ง”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านกระบวนการทําให้แห้ง  โดยการอบ  รมควัน   

ตากแห้ง  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานข้ึน 
“เคร่ืองปรุงรส”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ  รสชาติ   

หรือกลิ่นรสชวนรับประทาน  เช่น  เกลือ  น้ําปลา  น้ําส้มสายชู  ซอส  รวมท้ังเคร่ืองเทศ  สมุนไพร   
หรือมัสตาร์ด 

“วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความว่า  วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ 
ที่สําคัญของอาหาร  แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนส่ง  
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร  แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  
เช่น  วัตถุกันชื้น  วตัถุดูดออกซิเจน 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  กํากับ  
หรือดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
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“ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม  
ประกอบ  ปรุง  จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

หมวด  ๑ 
สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 

 
 

ข้อ ๓ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับสถานที่และบริเวณที่ ใช้ทํา  
ประกอบหรือปรุงอาหาร  จาํหน่ายอาหาร  และบริโภคอาหาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  
และทําความสะอาดง่าย 

(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน  ผนังหรือเพดานต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  และไม่ชํารุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานท่ีจําหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ   ทั้ งน้ี   ตามที่ รัฐมนตรี 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสําหรับสถานท่ีและบริเวณสําหรับใช้ทํา  

ประกอบหรือปรุงอาหาร  และบริโภคอาหาร  เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับจัดให้มีที่ลา้งมือ  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม 

(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม  ประกอบหรือปรุงอาหาร  หรือจําหน่ายอาหาร  ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
หกสิบเซนติเมตร  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  และมีสภาพดี 

(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  และไม่ชํารุด 
ข้อ ๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี  พร้อมใช้  และมีจํานวนเพียงพอ   
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด  พื้นระบายนํ้าได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  มีการระบายอากาศท่ีดี  และมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สําหรับล้างมือจํานวนเพียงพอ   
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน  โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม  ทํา  ประกอบ

หรือปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหน่าย  ที่บริโภคอาหาร  ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์  เว้นแต่จะมี 
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ  และมีฉากปิดก้ันที่เหมาะสม  ทั้งน้ี  ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 

ข้อ ๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 
ที่มีสภาพดี  ไม่รั่วซึม  ไม่ดูดซับน้ํา  มีฝาปิดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และต้องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ําเสมอ  ทั้งนี้   

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
 

 

  

ข้อ ๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการระบายน้ําได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ก่อนการทําความสะอาด 
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ําทิ้งออกสู่ระบบระบายนํ้า  โดยใช้ถังดักไขมัน

หรือบ่อดักไขมัน  หรือการบําบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ํากว่าการบําบัดด้วยถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน  และน้ําทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๗ สถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์  แมลงนําโรค  และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ 

ข้อ ๘ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือสําหรับป้องกัน
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร 

หมวด  ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการทํา  ประกอบ  หรือปรุง  การเก็บรักษา  และการจําหน่ายอาหาร 

 
 

ข้อ ๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสด  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารสดท่ีนํามาประกอบและปรุงอาหาร  ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  และเก็บเป็นสัดส่วน  มีการปกปิด   
ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเป้ือน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๐ สถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแห้ง  อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท  เคร่ืองปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด  ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อน  และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และสิ่งอื่นที่นํามาใช้

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย  และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
ข้อ ๑๑ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการป้องกัน 

การปนเปื้อน  รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
 

การจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย 
ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
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“ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม  
ประกอบ  ปรุง  จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

หมวด  ๑ 
สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 

 
 

ข้อ ๓ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับสถานที่และบริเวณที่ ใช้ทํา  
ประกอบหรือปรุงอาหาร  จาํหน่ายอาหาร  และบริโภคอาหาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  
และทําความสะอาดง่าย 

(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน  ผนังหรือเพดานต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  และไม่ชํารุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ   ทั้ งนี้   ตามที่ รัฐมนตรี 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสําหรับสถานท่ีและบริเวณสําหรับใช้ทํา  

ประกอบหรือปรุงอาหาร  และบริโภคอาหาร  เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับจัดให้มีที่ลา้งมือ  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม 

(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม  ประกอบหรือปรุงอาหาร  หรือจําหน่ายอาหาร  ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
หกสิบเซนติเมตร  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  และมีสภาพดี 

(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  และไม่ชํารุด 
ข้อ ๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี  พร้อมใช้  และมีจํานวนเพียงพอ   
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด  พื้นระบายนํ้าได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  มีการระบายอากาศท่ีดี  และมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สําหรับล้างมือจํานวนเพียงพอ   
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน  โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม  ทํา  ประกอบ

หรือปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหน่าย  ที่บริโภคอาหาร  ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์  เว้นแต่จะมี 
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ  และมีฉากปิดก้ันที่เหมาะสม  ทั้งน้ี  ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 

ข้อ ๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 
ที่มีสภาพดี  ไม่รั่วซึม  ไม่ดูดซับน้ํา  มีฝาปิดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และต้องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ  ทั้งนี้   

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
 

 

  

ข้อ ๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการระบายนํ้าได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ก่อนการทําความสะอาด 
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ําทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ํา  โดยใช้ถังดักไขมัน

หรือบ่อดักไขมัน  หรือการบําบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ํากว่าการบําบัดด้วยถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน  และน้ําทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๗ สถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์  แมลงนําโรค  และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ 

ข้อ ๘ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือสําหรับป้องกัน
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร 

หมวด  ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการทํา  ประกอบ  หรือปรุง  การเก็บรักษา  และการจําหน่ายอาหาร 

 
 

ข้อ ๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสด  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารสดท่ีนํามาประกอบและปรุงอาหาร  ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  และเก็บเป็นสัดส่วน  มีการปกปิด   
ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเป้ือน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๐ สถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแห้ง  อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท  เคร่ืองปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด  ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อน  และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  เคร่ืองปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และสิ่งอื่นที่นํามาใช้

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย  และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
ข้อ ๑๑ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการป้องกัน 

การปนเปื้อน  รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
 

การจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
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(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร  ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๒ น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  
และต้องทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาให้บริการ 

ในกรณีที่เป็นน้ําดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเคร่ืองดื่มที่ปรุงจําหน่าย  
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และป้องกันการปนเปื้อน  โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  ทั้งน้ี  น้ําดื่มและน้ําที่ใช้สําหรับปรุงเคร่ืองดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ที่กรมอนามัยกําหนด 

ข้อ ๑๓ การทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค 
ที่กรมอนามัยกําหนด 

ข้อ ๑๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็ง  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้น้ําแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปิด  และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร  ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน  
และต้องไม่ระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ 

(๓) ใช้อุปกรณ์สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ  โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ 
(๔) ห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
ข้อ ๑๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น้ําใช้ต้องเป็นน้ําประปา  ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ําประปาให้ใช้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่า

น้ําประปาหรือเป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๒) ภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 
ข้อ ๑๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  

หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร  โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งมีคําเตือน 
และคําแนะนําเม่ือเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว  และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
บริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  ปรุง  จาํหน่าย  และบริโภคอาหาร 

ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม  ห้ามนําภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร  และห้ามนําภาชนะ
บรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
 

 

  

ข้อ ๑๘ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ
อุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง  ทั้งนี้  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมวด  ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้อื่น  ๆ 

 
 

ข้อ ๑๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ  ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท  มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม   

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด  โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๓) จดัให้มีช้อนกลาง  สําหรับอาหารท่ีรับประทานร่วมกัน 
(๔) ตู้เย็น  ตู้แช่  หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น  ๆ  ต้องสะอาด   

มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
(๕) ตู้อบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น  ๆ  

หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร  ต้องสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  และไม่ชํารุด 
ข้อ ๒๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะ  

อุปกรณ์  และเครื่องใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ที่รอการทําความสะอาด  ต้องเก็บในท่ีที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงนําโรคได้ 
(๒) มีการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ที่ถูกสุขลักษณะ  และใช้สาร 

ทําความสะอาดท่ีเหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนั้น  ๆ  จากผู้ผลิต 
(๓) จดัให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ภายหลังการทําความสะอาด 
ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสารท่ีห้ามใช้

ในการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ 

ข้อ ๑๗ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ 
ที่รับประทานอาหารในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

เลม่    ๑๓๕   ตอนท   ี่ ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถนาุ ยน   ๒๕๖๑
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(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร  ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๒ น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  
และต้องทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาให้บริการ 

ในกรณีที่เป็นน้ําดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเคร่ืองดื่มที่ปรุงจําหน่าย  
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และป้องกันการปนเปื้อน  โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  ทั้งน้ี  น้ําดื่มและน้ําที่ใช้สําหรับปรุงเคร่ืองดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ที่กรมอนามัยกําหนด 

ข้อ ๑๓ การทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค 
ที่กรมอนามัยกําหนด 

ข้อ ๑๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ําแข็ง  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้น้ําแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปิด  และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่าหกสิบเซนติเมตร  ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน  
และต้องไม่ระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ 

(๓) ใช้อุปกรณ์สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ  โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ 
(๔) ห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
ข้อ ๑๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ําใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น้ําใช้ต้องเป็นน้ําประปา  ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ําประปาให้ใช้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่า

น้ําประปาหรือเป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๒) ภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 
ข้อ ๑๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  

หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร  โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งมีคําเตือน 
และคําแนะนําเม่ือเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว  และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
บริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  ปรุง  จาํหน่าย  และบริโภคอาหาร 

ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม  ห้ามนําภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร  และห้ามนําภาชนะ
บรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑
 

 

  

ข้อ ๑๘ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ
อุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง  ทั้งนี้  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมวด  ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้อื่น  ๆ 

 
 

ข้อ ๑๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ  ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท  มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม   

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด  โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๓) จดัให้มีช้อนกลาง  สําหรับอาหารท่ีรับประทานร่วมกัน 
(๔) ตู้เย็น  ตู้แช่  หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น  ๆ  ต้องสะอาด   

มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
(๕) ตู้อบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น  ๆ  

หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร  ต้องสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  และไม่ชํารุด 
ข้อ ๒๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะ  

อุปกรณ์  และเครื่องใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ที่รอการทําความสะอาด  ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงนําโรคได้ 
(๒) มีการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ที่ถูกสุขลักษณะ  และใช้สาร 

ทําความสะอาดท่ีเหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนั้น  ๆ  จากผู้ผลิต 
(๓) จดัให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ภายหลังการทําความสะอาด 
ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสารท่ีห้ามใช้

ในการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ 

ข้อ ๑๗ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ 
ที่รับประทานอาหารในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

เลม่    ๑๓๕   ตอนท   ี่ ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถนาุ ยน   ๒๕๖๑
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หมวด  ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ 
หรือพาหะนําโรคติดต่อ  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  หรือโรคอื่น  ๆ  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น   
ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย  สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้   

(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ประกอบ  ปรุง  จําหน่ายและ 
เสิร์ฟอาหาร  ให้ถูกสุขลักษณะ  และไม่กระทําการใด  ๆ   ที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๒ สถานที่จําหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในกําหนดเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  เว้นแต่กรณี  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การดําเนินการตามข้อ  ๘  ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  
ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อ  ๘  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

(๒) การดําเนินการตามข้อ  ๒๑  (๒)  ให้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วนัที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑

 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมที่ นิยมประกอบอาหารเพ่ือบริโภคเอง  โดยเปลี่ยนเป็นนิยม 
บริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสําเร็จ  สถานท่ีจําหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสําคัญต่อสุขภาพ
ประชาชน  เน่ืองจากสถานที่จําหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทําให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรค  สารเคมี  
หรือโลหะหนัก  รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคท่ีมีอาหารและนํ้าเป็นสื่อ  เพ่ือให้สถานที่จําหน่าย
อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค  สมควรกําหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะ 
ของสถานที่จําหน่ายอาหาร  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
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หมวด  ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ 
หรือพาหะนําโรคติดต่อ  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  หรือโรคอื่น  ๆ  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น   
ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย  สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้   

(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ประกอบ  ปรุง  จําหน่ายและ 
เสิร์ฟอาหาร  ให้ถูกสุขลักษณะ  และไม่กระทําการใด  ๆ   ที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๒ สถานที่จําหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในกําหนดเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  เว้นแต่กรณี  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การดําเนินการตามข้อ  ๘  ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  
ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อ  ๘  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

(๒) การดําเนินการตามข้อ  ๒๑  (๒)  ให้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วนัที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑

 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมที่ นิยมประกอบอาหารเพ่ือบริโภคเอง  โดยเปลี่ยนเป็นนิยม 
บริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสําเร็จ  สถานท่ีจําหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสําคัญต่อสุขภาพ
ประชาชน  เน่ืองจากสถานที่จําหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทําให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรค  สารเคมี  
หรือโลหะหนัก  รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคท่ีมีอาหารและนํ้าเป็นสื่อ  เพ่ือให้สถานที่จําหน่าย
อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค  สมควรกําหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะ 
ของสถานที่จําหน่ายอาหาร  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 



98

เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019 
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  
ส าหรับสถานประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับ
สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และให้ผู้มีหน้าที่สามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม  รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อ  ๓  ของ  ๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  (๑๘)  
(๑๙)  (๒๐) 

ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ  ควรพึงปฏิบัติ  ดังนี้   
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
 (ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ   เช่น  พ้ืน  ผนัง  ประตู  

เป็นต้น 
 (ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน   เช่น  กลอนหรือลูกบิดประตู   

ราวจับหรือราวบันได  จุดประชาสัมพันธ์  จุดช าระเงิน  สวิตช์ไฟ  ปุ่มกดลิฟต์  รีโมท  ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ   

่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓

 (ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม  และท าความสะอาด
ระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ   

 (ง) กรณีสถานที่ท างานหรือสถานประกอบกิจการ  มีการจ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร
ต้องท าความสะอาดสิ่งของเครือ่งใช้  เช่น  โต๊ะอาหาร  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง  ประกอบอาหาร  อุปกรณ์
ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอื่น   ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ   

 (จ) การท าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย  ๆ   
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค  เช่น  โถส้วม  ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ  สายฉีดช าระ  
กลอนหรือลูกบิดประตู  ฝารองนั่ง  ฝาปิดชักโครก  ก๊อกน้ าและอ่างล้างมือ  ด้วยน้ ายาท าความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 

(2) การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 (ก) ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง   เช่น   

จุดประชาสัมพันธ์  ห้องอาหาร  ห้องออกก าลังกาย  ประตูทางเข้าออก  หรือหน้าลิฟท์  เป็นต้น 
 (ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมต้องสะอาด  และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
 (ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร  อุปกรณ์  สิ่งของเครื่องใช้  เช่น  

น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  น้ ายาล้างห้องน้ า  และเหล็กคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอย  เป็นต้น 
(3) การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส  เช่น  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  

พนักงานยกกระเป๋า  ลูกค้าสัมพันธ์  รวมถึงพนักงานท าความสะอาด  เป็นต้น  ต้องมีการป้องกันตนเอง  
โดยอาจใช้หน้ากากผ้า  ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า  ตา  ปาก  จมูก  
โดยไม่จ าเป็น  และพนักงานท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

 (ข) หากผู้ปฏิบัติงานมอีาการเจ็บป่วย  เช่น  มีไข ้ ไอ  จาม  เจ็บคอ  มีน้ ามูก  หอบเหนื่อย
ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข   

 (ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ  น้ ามูก  น้ าลาย  เช่น  กระดาษเช็ดปาก  
กระดาษช าระในห้องส้วม  ต้องมีการป้องกันตนเอง  โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  หน้ากากอนามัย   
ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด   น าไปรวบรวมไว้ 
ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(4) การให้ความรู้  ค าแนะน า  และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019 
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  
ส าหรับสถานประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับ
สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และให้ผู้มีหน้าที่สามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม  รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อ  ๓  ของ  ๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  (๑๘)  
(๑๙)  (๒๐) 

ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ  ควรพึงปฏิบัติ  ดังนี้   
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
 (ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ   เช่น  พ้ืน  ผนัง  ประตู  

เป็นต้น 
 (ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน   เช่น  กลอนหรือลูกบิดประตู   

ราวจับหรือราวบันได  จุดประชาสัมพันธ์  จุดช าระเงิน  สวิตช์ไฟ  ปุ่มกดลิฟต์  รีโมท  ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ   

่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓

 (ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสม  และท าความสะอาด
ระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ   

 (ง) กรณีสถานที่ท างานหรือสถานประกอบกิจการ  มีการจ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร
ต้องท าความสะอาดสิ่งของเครือ่งใช้  เช่น  โต๊ะอาหาร  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง  ประกอบอาหาร  อุปกรณ์
ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอื่น   ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ   

 (จ) การท าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย  ๆ   
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค  เช่น  โถส้วม  ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ  สายฉีดช าระ  
กลอนหรือลูกบิดประตู  ฝารองนั่ง  ฝาปิดชักโครก  ก๊อกน้ าและอ่างล้างมือ  ด้วยน้ ายาท าความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 

(2) การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 (ก) ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง   เช่น   

จุดประชาสัมพันธ์  ห้องอาหาร  ห้องออกก าลังกาย  ประตูทางเข้าออก  หรือหน้าลิฟท์  เป็นต้น 
 (ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมต้องสะอาด  และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
 (ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร  อุปกรณ์  สิ่งของเครื่องใช้  เช่น  

น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  น้ ายาล้างห้องน้ า  และเหล็กคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอย  เป็นต้น 
(3) การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส  เช่น  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  

พนักงานยกกระเป๋า  ลูกค้าสัมพันธ์  รวมถึงพนักงานท าความสะอาด  เป็นต้น  ต้องมีการป้องกันตนเอง  
โดยอาจใช้หน้ากากผ้า  ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า  ตา  ปาก  จมูก  
โดยไม่จ าเป็น  และพนักงานท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

 (ข) หากผู้ปฏิบัติงานมอีาการเจ็บป่วย  เช่น  มีไข้  ไอ  จาม  เจ็บคอ  มีน้ ามูก  หอบเหนื่อย
ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข   

 (ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ  น้ ามูก  น้ าลาย  เช่น  กระดาษเช็ดปาก  
กระดาษช าระในห้องส้วม  ต้องมีการป้องกันตนเอง  โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  หน้ากากอนามัย   
ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด   น าไปรวบรวมไว้ 
ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(4) การให้ความรู้  ค าแนะน า  และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ   ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ 
หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บรกิาร  
เช่น  วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID–19))  ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ   ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ 
หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บรกิาร  
เช่น  วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID–19))  ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓

กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีท่ีวางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือ

แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีท่ี

วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน

“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบ
ครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือ
ลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน

หมวด 1
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย

ขอ 2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน

ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวล
ชน ท่ีจอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน

(3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ชั้นขึ้นไป

ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง

อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใช
งานไดตลอดเวลา
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ขอ 4 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติด
ตั้งอยูในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกคูหา

หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายใน
อาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา

ขอ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ 3 วรรคหนึ่ง ท่ีมพ้ืีนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้นดวย

ขอ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ 4 และขอ 5 อยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใชมือเพ่ือใหอุปกรณสงสัญญาณ

เตือนเพลิงไหมทํางาน
(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือ

ทราบอยางทั่วถึงเพ่ือใหหนีไฟ

ขอ 7 อาคารตามขอ 2(2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ชั้น ขึ้นไป และอาคารตามขอ 2(4) ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณท่ีอยูในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม

หมวด 2
แบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม

ขอ 8 อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองน้ําและหองสวมไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตา
รางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้

จํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง เปนจํานวนขั้นต่ําที่ตองจัดใหมี แมวาอาคารนั้นจะมี
พ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม

ถาอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีหองน้ํา
และหองสวมเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนที่มากเกินนั้น ถามีเศษใหคิดเต็มอัตรา

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถือจํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางดังกลาวเปนหลัก

1 ขอ 9 หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย
(2) ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมต่ํากวา 2.00 เมตร
(3) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ
(4) พ้ืนหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน

ตําแหนงต่ําสุดบนพ้ืนหอง
(5) ในกรณีท่ีมีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และมีความลาด

เอียงไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน
(6) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และมีความสูงอยูในระดับที่กล่ิน

เหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(7) ท่ีปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล

                                               
1 ขอ 9 ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(8) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น การจะจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะในชั้น
ใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม

(9) ในกรณีท่ีหองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีขนาดพื้นท่ีภายในของหองไมนอยกวา 
1.50 ตารางเมตร แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหองไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตร และมี
ความกวางภายในไมนอยกวา 90 เซนติเมตร

ขอ 10 บอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา 10 เมตร เวน
แตสวมที่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดที่เหมาะสม ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยดวย
ความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 3
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ

ขอ 11 สวนตางๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมที่กําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎ
กระทรวงนี้

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได

ขอ 13 ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตองมีประตู หนาตาง 
หรือชองระบายอากาศดานติดกบัอากาศภายนอกเปนพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่ของหองนั้น ท้ังนี้ ไมนับรวม
พ้ืนที่ของประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกอาคารหรือสถานที่ท่ีใชเก็บของหรือสินคา

ขอ 14 ในกรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดย
วิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศ กลอุปกรณนี้ตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยพ้ืนที่นั้น และการระบายอากาศตอง
มีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎกระทรวงนี้

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องด่ืม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงท่ีเกิดของ
กล่ิน ควัน หรือกาซ ท่ีตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 15 ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาใน
พ้ืนที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 5 ทาย
กฎกระทรวงนี้

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 16 ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้ง
ไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร

การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
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ขอ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน 
หางสรรพสินคา หรือตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเคร่ืองกําเนิดไฟ
ฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุด
ทํางาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน 
หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม

(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับหองไอ.ซี.ยู. หองซ.ีซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบส่ือ
สาร และเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด

ขอ 18 ในการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ 2 ผูยื่นคําขอจะตองแสดงแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศสําหรับ
อาคารดังกลาวไปพรอมกับคําขอดวย

2 ขอ 19 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคี
ภัย และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น

แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
กําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น

ขอ 20 อาคารตามขอ 2 ท่ีไดกอสรางไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากตอมาจะมีการดัดแปลงหรือเปล่ียน
การใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
แบบและจํานวนของหองน้ําหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน เพ่ือประโยชน แหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และการผัง
เมือง ดังนั้น สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ จํานวน และระบบดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537

                                               
2 ขอ 19 ถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

ตารางที่ 1  ชนิดและขนาดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา

(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว (1) น้ําอัดความดัน 10 ลิตร
และบานแฝด ท่ีมีความสูง (2) กรด-โซดา 10 ลิตร
ไมเกิน 2 ชั้น (3) โฟมเคมี 10 ลิตร

(4) กาซคารบอนไดออกไซด 3 กิโลกรัม
(5) ผงเคมีแหง 3 กิโลกรัม
(6) เฮลอน (HALON 1211) 3 กิโลกรัม

(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (1) โฟมเคมี 10 ลิตร
(2) กาซคารบอนไดออกไซด 4 กิโลกรัม
(3) ผงเคมีแหง 4 กิโลกรัม
(4) เฮลอน (HALON 1211) 4 กิโลกรัม

3 ตารางที่ 2  จํานวนหองนํ้าและหองสวมของอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(1) อาคารอยูอาศัย ตอ 1 หลัง 1 - 1 -
(1) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา ไมเกิน 200 ตาราง

เมตร
1 - - -

(2) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา เกิน 200 ตาราง
เมตร

2 1 1 -

(2) หองแถวหรือตึกแถว
ไมวาจะใชเพ่ือการ
พาณิชยหรือพักอาศัย

(3) ตอหนึ่งคูหา ในกรณีที่สูงเกินสามชั้น 2 1 1 -
(1) ตอจํานวนคนงานชาย ไมเกิน 15 คน 1 1 1 1
(2) ตอจํานวนคนงานหญิง ไมเกิน 15 คน 2 - 1 1

(3) โรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน

(3) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 2 2 2 2
(4) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 4 - 2 2
(5) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน 3 3 3 3
(6) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอ

จํานวนคนงานทุก 50 คน

6 - 3 3

(4) โรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรมและบานเชา
พักชั่วคราว

ตอหองพัก 1 หองพัก 1 - 1 1

                                               
3 ตารางที่ 2 ถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชตารางใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(5) อาคารชุดตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด

ตอ 1 ชุด 1 - 1 1

(6) หอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพัก

ตอพ้ืนที่อาคาร 50 ตารางเมตร 1 - 1 1

(7) หอประชุมหรือโรง
มหรสพ

ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ที่กําหนดให
ใชสอยอาคารนั้น ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1
(2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1

(8) สถานศกึษา (1) ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาชาย 50 คน สําหรับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาชายไมเกิน 500 คน
สวนที่เกิน 500 คน ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอจํานวนนักเรียน

นักศึกษาชายทุก 100 คน

1 1 - 1

(2) ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิง 50 คน สําหรับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาหญิงไมเกิน 500 คน
สวนที่เกิน 500 คน ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ 2 ที่ และอางลาง

มือ 1 ที่ ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิงทุก 100 คน

2 - - 1

(9) สํานักงาน ตอพ้ืนที่อาคาร 300 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1
(2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1
(1) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารนอยกวา 30 ตารางเมตร

หรือจํานวนที่นั่งนอยกวา 20 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวา
เปนเกณฑ

(ใชรวมกันระหวางผูชายและผูหญิง)

1 - - 1(10) ภัตตาคาร ราน
จําหนายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม

(2) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 30 ตารางเมตร
แตไมเกิน 45 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 20 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 30 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ใชรวมกันระหวางผูชายและผูหญิง)

1 1 - 1

(3) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 45 ตารางเมตร
แตไมเกิน 75 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 31 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 50 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 1 1 - 1
(ข) สําหรับผูหญิง 2 - - 1

(4) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 75 ตารางเมตร
แตไมเกิน 105 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 51 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 70 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 2 2 - 2
(ข) สําหรับผูหญิง 4 - - 2
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กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(5) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 105 ตารางเมตร
แตไมเกิน 150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 71 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 3 3 - 3
(ข) สําหรับผูหญิง

สวนที่เกินตาม (5) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และ
อยางละ 1 ที่ สําหรับผูหญิง ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารทุก
150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งทุก 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือ
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

6 - - 3

(11) อาคารพาณิชย (1) ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับผูชาย
พ้ืนที่อาคารสวนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ข้ึนไป ใหเพ่ิมหอง

ถายอุจจาระ 1 ที่ ที่ถายปสสาวะ 2 ที่ และอางลางมือ 1 ที่ ตอพ้ืน
ที่อาคาร 600 ตารางเมตร

1 2 - 1

(2) ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับผูหญิง
พ้ืนที่อาคารสวนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ข้ึนไป ใหเพ่ิมหอง

ถายอุจจาระ 2 ที่ และอางลางมือ 1 ที่ ตอพ้ืนที่อาคาร 600 ตาราง
เมตร

3 - - 1

(12) สถานที่เก็บสินคา ตอพ้ืนที่อาคาร 5,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 1 1 - 1
(2) สําหรับผูหญิง 2 - - 1
(1) ตอพ้ืนที่อาคารเฉพาะในสวนของผูปวยไมคางคืน (ผูปวย

นอก) และที่เปดใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอทุก 200 ตาราง
เมตร

(ก) สําหรับผูชาย 2 2 - 1

(13) สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล

(ข) สําหรับผูหญิง 4 - - 1
(2) ตอจํานวนเตยีงสําหรบัผูปวยคางคนื (ผูปวยใน) ทกุ 5 เตยีง 1 1 1 1
(3) สวนบริการบําบัดรักษา เชน หองคลอด หองผาตัด หองผู

ปวยภาวะวิกฤต หองผูปวยภาวะวิกฤตโรคหัวใจ ใหมีจํานวนหอง
น้ําและหองสวมที่เหมาะสมตอการประกอบโรคศิลปะ และเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1

(14) สถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถาน
บริการ (2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1

ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 2 4 - 1

(15) อาคารสถานีขนสง
มวลชน

(2) สําหรับผูหญิง 6 - - 1
ตอพ้ืนที่อาคาร 1,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 2 4 - 1

(16) อาคารที่จอดรถ
สําหรับบุคคลทั่วไป

(2) สําหรับผูหญิง 6 - - 1
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ทั้งนี้ ใหถือ
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1

(17) สถานกีฬาในรม

(2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1
(1) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงไมเกิน 100 ตารางเมตร หรือ

จํานวนแผงไมเกนิ 50 แผง ทัง้นี ้ใหถอืจํานวนทีม่ากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย 1 1 - 1

(18) ตลาดตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข

(ข) สําหรับผูหญิง 2 - - (ใชรวมกัน)
(2) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน

200 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 50 แผง แตไมเกิน 100
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 2 2 - 1
(ข) สําหรับผูหญิง 4 - - 1

(3) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 200 ตารางเมตรแตไมเกิน
400 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 100 แผง แตไมเกิน 200
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 3 3 - 1
(ข) สําหรับผูหญิง 6 - - 1

(4) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน
600 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 200 แผง แตไมเกิน 300
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 4 4 - 2
(ข) สําหรับผูหญิง 8 - - 2

(5) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 600 ตารางเมตร แตไมเกิน
1,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 300 แผง แตไมเกิน 500
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 5 5 - 2
(ข) สําหรับผูหญิง 10 - - 2

(6) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไม
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 500 แผง แตไมเกิน
1,000 แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 7 7 - 3
(ข) สําหรับผูหญิง 14 - - 3

สวนที่เกินตาม (6) ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระและที่ถายปสสาวะ
อยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และหองถายอุจจาระอยางละ 2 ที่
สําหรับผูหญิง ตอจํานวนพื้นที่อาคารที่ใชต้ังแผงทุก 400 ตาราง
เมตร หรือทุก 200 แผง และใหเพ่ิมอางลางมืออยางละ 1 ที่ ตอ
จํานวนพื้นที่อาคารที่ใชต้ังแผงทุก 1,000 ตารางเมตร หรือทุก
500 แผง
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กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(1) ตอจํานวนตูจายไมเกิน 4 ตูจาย
(ก) สําหรับผูชาย 1 1 1 1
(ข) สําหรับผูหญิง 2 - 1 1

(2) ตอจํานวนตูจายต้ังแต 5 ตูจาย แตไมเกิน 8 ตูจาย
(ก) สําหรับผูชาย 2 2 1 2
(ข) สําหรับผูหญิง 4 - 1 2

(3) ตอจํานวนตูจายต้ังแต 9 ตูจายข้ึนไป
(ก) สําหรับผูชาย 3 3 1 3

(19) สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงและสถานี
บริการกาซตามกฎหมาย
วาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว

(ข) สําหรับผูหญิง 6 - 1 3
(1) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ไมเกิน 15 คน 1 - 1 1
(2) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ไมเกิน 15 คน 1 - 1 1
(3) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ต้ังแต 16 คน แต

ไมเกิน 40 คน
2 - 2 1

(4) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ต้ังแต 16 คน
แตไมเกิน 40 คน

2 - 2 1

(5) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ต้ังแต 41 คน แต
ไมเกิน 80 คน

3 - 3 1

(20) อาคารชั่วคราว
ประเภทอาคารที่พักคน
งานหรือลักษณะอื่นที่
คลายคลึงกัน หรือเพ่ือ
แทนอาคารเดิมที่ถูก
ทําลายหรือทําใหเสีย
หายจากภัยธรรมชาติ
หรือเพลิงไหม

(6) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ต้ังแต 41 คน
แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิม

อยางละ 1 ที่ตอจํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยทุก 50 คน

3 - 3 1

(1) ตอจํานวนผูชายไมเกิน 15 คน 2 1 1 1
(2) ตอจํานวนผูหญิง ไมเกิน 15 คน 3 - 1 1
(3) ตอจํานวนผูชายต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 2 2 2 2
(4) ตอจํานวนผูหญิงต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 4 - 2 2
(5) ตอจํานวนผูชายต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน 3 3 3 3

(21) อาคารอื่นนอกจาก (1)
– (20) ที่มีคนทํางานอยู
ในอาคารนั้น

(6) ตอจํานวนผูหญิงต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนลูกจางที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอ

จํานวนลูกจางทุก 50 คน

6 - 3 3
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

ตารางที่ 3  ความเขมของแสงสวาง

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) หนวยความเขมของแสงสวาง ลักษ (LUX)

1 ท่ีจอดรถ 50
2 ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม 100
3 หองพักในโรงแรมหรืออาคารอยูอาศัยรวม 100
4 หองน้ํา หองสวมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรือ

อาคารอยูอาศัยรวม 100
5 โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดูขณะที่ไมมีการแสดง) 100
6 ชองทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรือ

สถานพยาบาล 200
7 สถานีขนสงมวลชน (บริเวณท่ีพักผูโดยสาร) 200
8 โรงงาน 200
9 หางสรรพสินคา 200
10 ตลาด 200
11 หองน้ํา หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนสงมวล

ชน หางสรรพสินคา หรือตลาด 200
12 หองสมุด หองเรียน 300
13 หองประชุม 300
14 บริเวณที่ทํางานในสํานักงาน 300

ตารางที่ 4  อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) อัตราการระบายอากาศ ไมนอยกวาจํานวน
เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง

1 หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน 2
2 หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ 4
3 ท่ีจอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพ้ืนดิน 4
4 โรงงาน 4
5 โรงมหรสพ 4
6 อาคารพาณิชย 4
7 หางสรรพสินคา 4
8 สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องด่ืม 7
9 สํานักงาน 7
10 หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 7
11 หองครัวของที่พักอาศัย 12
12 หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องด่ืม 24



111
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กฎหมายอาคาร

ตารางที่ 5  อัตราการระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบการปรับภาวะอากาศ

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

1 หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา) 2
2 โรงงาน 2
3 สํานักงาน 2
4 สถานอาบ อบ นวด 2
5 สถานที่สําหรับติดตอธุรกิจในธนาคาร 2
6 หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 2
7 หองปฏิบัติการ 2
8 รานตัดผม 3
9 สถานกีฬาในรม 4
10 โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู) 4
11 หองเรียน 4
12 สถานบริหารรางกาย 5
13 รานเสริมสวย 5
14 หองประชุม 6
15 หองน้ํา หองสวม 10
16 สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องด่ืม (หองรับประทานอาหาร) 10
17 ไนทคลับ บาร หรือสถานลีลาศ 10
18 หองครัว 30
19 สถานพยาบาล

- หองคนไข 2
- หองผาตัดและหองคลอด 8
- หองชวยชีวิตฉุกเฉิน 5
- หอง ไอ.ซี.ยู. และหอง ซี.ซี.ยู 5
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ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 
 

โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อ 
ได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ  ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค  
ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง  จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากทั่วโลก   
จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  เป็นการระบาดใหญ่  
และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น  การระบาดของโรคดังกล่าว
จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการ
เข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง   ประกอบกับมีการกักตุนสินค้า
จ าเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด   การป้องกัน  และการรักษาโรค  ตลอดจน 
การกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน   ซึ่งต้องป้องกัน 
มิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน   กรณีจึงจ าเป็นต้องใช้
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน   และการด ารงชีวิตโดยปกติสุข 
ของประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 

(ฉบับที ่ ๑) 
 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์  
ร้ำยแรงมำกขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยภำยใต้หลักเกณฑ์  
เงื่อนไขและเงื่อนเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง  ห้ำมประชำชนเข้ำไปในพ้ืนที่หรือสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรติดต่อเชือ้โรคโควดิ  19  ตำมที่ก ำหนดในมตคิณะรัฐมนตรีวันที่  ๑๗  มีนำคม  ๒๕๖๓  หรือตำมที่  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือ  
สั่งตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับและที่ทำงรำชกำร 
จะประกำศ  ให้ทรำบต่อไป  ในกรณีท่ีได้รับกำรผ่อนผัน  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ให้ถือว่ำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ   
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมวรรคหนึ่ง  เป็นค ำสั่งตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๒ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และ 
ผู้ ว่ ำรำชกำร จังหวัดทุกจั งหวัดออกค ำสั่ ง โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๕  (๑)   
แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีคนจ ำนวนมำกไปท ำกิจกรรม
ร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรคโควิด  19  เป็นกำรชั่วครำว  แต่อย่ำงน้อยให้สั่งปิดสถำนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนำมมวย  สนำมกีฬำ  สนำมแข่งขัน  สนำมเด็กเล่น  สนำมม้ำ  ในทุกจังหวัด 
ทั่วรำชอำณำจักร  จนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 

(๒) ผับ  สถำนบริกำร  สถำนท่ีแสดงมหรสพ  สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ  
สถำนประกอบกำร  อำบ  อบ  นวด  และนวดแผนโบรำณ  สปำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  (ฟิตเนส)   
สถำนบันเทิง  ตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธำนี  นครปฐม  สมุทรปรำกำร  และ
สมุทรสำคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กเฉุ น ิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ในกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นอำกำศยำน   
เรือ  รถยนต์  หรือพำหนะอื่นใด  หรือในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมไม่ว่ำทำงอำกำศ  ทำงน้ ำ  หรือทำงบก 
เพ่ือเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบปิดช่องทำงเข้ำออก  ด่ำน  จุดผ่ำนแดน   
หรือจุดผ่อนปรนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ส ำหรับผู้โดยสำรหรือ  
ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  เว้นแต่ 

(๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตำมที่นำยกรัฐมนตรี  หรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด  หรืออนุญำตตำมควำมจ ำเป็นโดยอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 

(๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
(๓) เป็นผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะ  ซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำง   

เข้ำมำตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๔) เป็นบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือผู้แทนรัฐบำลที่ มำ

ปฏิบัติงำนในประเทศไทย  หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวโดยติดต่อ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพ่ือออกหนังสือรับรองว่ำเป็นบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้  
โดยแสดงเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยแต่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ท ำงำน 
ในรำชอำณำจักร  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๖) เป็นผู้มีสัญชำติไทย  ในกรณีเช่นนี้  ให้ติดต่อสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศ 
ที่พ ำนักเพ่ือออกหนังสือรับรอง  หรือมีใบรับรองแพทย์  และปฏิบัติตำมวรรคสอง  โดยให้สถำนทูตไทย
และสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสัญชำติไทยในกำรเดินทำง  
กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

บุคคลซึ่งได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผันตำม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ำ 
มีสุขภำพเหมำะสมต่อกำรเดินทำงทำงอำกำศ  (Fit  to  Fly  Health  Certificate)  ซึ่งได้รับกำรตรวจ

(๓) สถำนที่อ่ืนนอกจำกนี้  เช่น  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ  พิพิธภัณฑสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  
ศำสนสถำน  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  ให้พิจำรณำโดยสั่งปิดเฉพำะส่วนหรือ
ทั้งหมดและอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงโอกำสเสี่ยงต่อ 
กำรติดต่อโรค  ควำมจ ำเป็นของประชำชนในกำรจัดหำส่ิงอุปโภคบริโภคและกำรเดินทำง  โดยเฉพำะ  
ในระยะแรกซึ่งต้องมีกำรเตรียมตัวหรือปรับตัว  ในกรณียังไม่ได้มีค ำสั่งให้ปิดสถำนที่ใด  ให้เจ้ำของหรือ
ผู้ดูแลสถำนที่นั้นจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด
ในข้อ  ๑๑  หรือจัดระบบให้สอดคล้องกับมำตรกำรดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 

(ฉบับที ่ ๑) 
 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์  
ร้ำยแรงมำกข้ึน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยภำยใต้หลักเกณฑ์  
เงื่อนไขและเงื่อนเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง  ห้ำมประชำชนเข้ำไปในพ้ืนที่หรือสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรติดต่อเชือ้โรคโควดิ  19  ตำมที่ก ำหนดในมตคิณะรัฐมนตรีวันที่  ๑๗  มีนำคม  ๒๕๖๓  หรือตำมที่  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือ  
สั่งตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับและที่ทำงรำชกำร 
จะประกำศ  ให้ทรำบต่อไป  ในกรณีท่ีได้รับกำรผ่อนผัน  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ให้ถือว่ำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ   
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมวรรคหนึ่ง  เป็นค ำสั่งตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๒ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และ 
ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัดทุกจั งหวัดออกค ำสั่ ง โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๕  (๑)   
แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีคนจ ำนวนมำกไปท ำกิจกรรม
ร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรคโควิด  19  เป็นกำรชั่วครำว  แต่อย่ำงน้อยให้สั่งปิดสถำนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนำมมวย  สนำมกีฬำ  สนำมแข่งขัน  สนำมเด็กเล่น  สนำมม้ำ  ในทุกจังหวัด 
ทั่วรำชอำณำจักร  จนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 

(๒) ผับ  สถำนบริกำร  สถำนท่ีแสดงมหรสพ  สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ  
สถำนประกอบกำร  อำบ  อบ  นวด  และนวดแผนโบรำณ  สปำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  (ฟิตเนส)   
สถำนบันเทิง  ตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธำนี  นครปฐม  สมุทรปรำกำร  และ
สมุทรสำคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 
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ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กเฉุ น ิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ในกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นอำกำศยำน   
เรือ  รถยนต์  หรือพำหนะอื่นใด  หรือในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมไม่ว่ำทำงอำกำศ  ทำงน้ ำ  หรือทำงบก 
เพ่ือเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทำงเข้ำออก  ด่ำน  จุดผ่ำนแดน   
หรือจุดผ่อนปรนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ส ำหรับผู้โดยสำรหรือ  
ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  เว้นแต่ 

(๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตำมที่นำยกรัฐมนตรี  หรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด  หรืออนุญำตตำมควำมจ ำเป็นโดยอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 

(๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
(๓) เป็นผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะ  ซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำง   

เข้ำมำตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๔) เป็นบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือผู้แทนรัฐบำลที่ มำ

ปฏิบัติงำนในประเทศไทย  หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวโดยติดต่อ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพ่ือออกหนังสือรับรองว่ำเป็นบุคคลท่ีเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้  
โดยแสดงเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยแต่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ท ำงำน 
ในรำชอำณำจักร  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๖) เป็นผู้มีสัญชำติไทย  ในกรณีเช่นนี้  ให้ติดต่อสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศ 
ที่พ ำนักเพ่ือออกหนังสือรับรอง  หรือมีใบรับรองแพทย์  และปฏิบัติตำมวรรคสอง  โดยให้สถำนทูตไทย
และสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสัญชำติไทยในกำรเดินทำง  
กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

บุคคลซึ่งได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผันตำม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ำ 
มีสุขภำพเหมำะสมต่อกำรเดินทำงทำงอำกำศ  (Fit  to  Fly  Health  Certificate)  ซึ่งได้รับกำรตรวจ

(๓) สถำนที่อื่นนอกจำกนี้  เช่น  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติ  พิพิธภัณฑสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  
ศำสนสถำน  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  ให้พิจำรณำโดยสั่งปิดเฉพำะส่วนหรือ
ทั้งหมดและอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงโอกำสเสี่ยงต่อ 
กำรติดต่อโรค  ควำมจ ำเป็นของประชำชนในกำรจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคและกำรเดินทำง  โดยเฉพำะ  
ในระยะแรกซึ่งต้องมีกำรเตรียมตัวหรือปรับตัว  ในกรณียังไม่ได้มีค ำสั่งให้ปิดสถำนที่ใด  ให้เจ้ำของหรือ
ผู้ดูแลสถำนที่นั้นจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด
ในข้อ  ๑๑  หรือจัดระบบให้สอดคล้องกับมำตรกำรดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
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118

ข้อ ๔ การห้ามกักตุนสินค้า  ห้ำมผู้ใดกักตุนสินค้ำซึ่งเป็นยำ  เวชภัณฑ์  อำหำร  น้ ำดื่ม  
หรือสินค้ำอื่นที่ จ ำ เป็นต่อกำรอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจ ำวัน   ไม่ว่ ำจะเป็นสินค้ำควบคุม 
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือไม่ก็ตำม  ส ำหรับกรณีที่เป็นสินค้ำ 
ควบคุม  กำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพ  ปริมำณกำรผลิต  กำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยและกำรส่งออกไป 
นอกรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  ท้ังนี้  เพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
และไม่เกิดภำวะขำดแคลนหรือเดือดร้อนเกินสมควร  โดยให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้เก่ียวข้องตรวจและควบคุมดูแล
ผูป้ระกอบกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดตำมพระรำชบัญญัตสิ ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๕ การห้ามชุมนุม   ห้ำมมิให้มีกำรชุมนุม  กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุมกัน   
ณ  ที่ใด ๆ  ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  ทั้งนี้   
ภำยในเขตพ้ืนที่ที่หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  
ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๖ การเสนอข่าว  ห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือท ำให้แพร่หลำยทำงสื่อต่ำง ๆ  ซึ่งมีข้อควำม
หรือข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  (โควิด  19)  อันไม่เป็นควำมจริงและอำจท ำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว  หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวอันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน   
ในกรณีเช่นนี้  ให้เจ้ำหน้ำที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่ำว  หรือหำกเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง   
ให้ด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือ  
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด  19)   
เป็นศูนย์กลำงจัดให้มีกำรแถลงหรือชี้แจงข่ำว  ณ  ท ำเนียบรัฐบำล   เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ 
แก่ประชำชนเป็นประจ ำและต่อเนื่อง  ในกรณีจ ำเป็นจะขอควำมร่วมมือจำกโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 
(๑) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ำกับกำรบริหำร

รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉินทุกมิติ ในเขตท้องที่ที่ ตนรับผิดชอบ  หำกมีปัญหำให้รำยงำ น
กระทรวงมหำดไทย 

รับรองหรือออกให้มีระยะเวลำไม่เกิน  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง  และเมื่อเข้ำมำในรำชอำณำจักรแล้ว
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 
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เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีอ ำนำจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชำติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่ำ
ติดเชื้อโควิด  19  หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ  เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย   
คนเข้ำเมืองได้ (๓) ให้โรงพยำบำล  สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรป้องกันและดูแล

รักษำผู้ป่วยทั้งภำครัฐและเอกชน  จัดหำยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือในกำรตรวจโรค  เครื่องช่วยใน  
กำรหำยใจและอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่จ ำเป็นให้เพียงพอตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดหรือแนะน ำ   
ทั้งนี้  ให้รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกแหล่งตำ่ง ๆ  และกำรเตรยีมสถำนที่กกักัน  สถำนที่ 
คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อำจเพ่ิมจ ำนวนขึ้นโดยขอควำมร่วมมือดัดแปลงสถำนที่ต่ำง  ๆ   
เช่น  โรงแรม  โรงเรียน  มหำวิทยำลัย  หอประชุม  สถำนที่ปฏิบัติธรรม  ศำลำวัด  อำคำรของเอกชน  
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนหรือสถำนที่รำชกำร  สถำนที่เอกชนอื่น ๆ  เป็นโรงพยำบำลชั่วครำว   

(๔) ในกำรกักกันตัวเองไว้สังเกตอำกำรตำมค ำส่ังหรือค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่หรือเป็น   
ผู้เดินทำงข้ำมเขตมำจำกพ้ืนที่จังหวัดอื่น  ให้เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดจัดตั้งขึ้น  หรืออำสำสมัครที่ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังหรือ  
ควำมเข้มงวดจริ งจั ง ในกำรกักกันตนเองและให้ค ำแนะน ำวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องได้   ในกรณีนี้  
อำจขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้ 

ในกรณีตำม  (๓)  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร  โดยให้กระทรวงสำธำรณสุข  
กรมบัญชีกลำง  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนผันตำมอ ำนำจที่มีอยู่ 

ข้อ ๘ มาตรการพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลบางประเภท   ให้กลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อ 
กำรติดเช้ือโรคโควิด  19  ได้ง่ำย  ดังต่อไปนี้  อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พ ำนักของตน  เพ่ือป้องกัน 
ตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 

(๑) ผู้สูงอำยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
(๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจ ำตัว  ได้แก่  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง  ๆ  เช่น  โรคเบำหวำน   

โรคควำมดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  โรคในระบบทำงเดินหำยใจ  โรคภูมิแพ้ 
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ ำตำมธรรมชำติของโรคและด้วยยำที่ใช้รักษำ 

(๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำห้ำปีลงมำ 
ท้ังนี้  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรพบแพทย์  กำรรักษำพยำบำล  กำรปฏิบัติ

หน้ำที่แพทย์  พยำบำลหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์  กำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับ 
ตลำดหลักทรัพย์และสถำบันกำรเงิน  ตู้เอทีเอ็ม  กำรสื่อสำรมวลชน  โทรคมนำคมและไปรษณีย์   
กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรบริโภค  อุปโภค  กำรจัดหำและซื้อขำยอำหำร   
กำรติดต่อด้ำนคดีกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  พนักงำนอัยกำรหรือศำลตำมควำมจ ำเป็นหรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำส่ังต่ำง  ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ๆ   

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งก ำหนดและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือหรอื
บรรเทำผลกระทบอันเกิดจำกกำรบังคับใช้มำตรกำรของรัฐต่อประชำชนตำมหน้ำที่และอ ำนำจ  
โดยพิจำรณำใช้งบประมำณของตนเองเป็นอันดับแรก  ในกรณีไม่อำจด ำเนินกำรได้ให้เสนอหรือขอรับ 
กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 
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ข้อ ๔ การห้ามกักตุนสินค้า  ห้ำมผู้ใดกักตุนสินค้ำซึ่งเป็นยำ  เวชภัณฑ์  อำหำร  น้ ำดื่ม  
หรือสินค้ำอื่นที่ จ ำ เป็นต่อกำรอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจ ำวัน   ไม่ว่ ำจะเป็นสินค้ำควบคุม 
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือไม่ก็ตำม  ส ำหรับกรณีที่เป็นสินค้ำ 
ควบคุม  กำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพ  ปริมำณกำรผลิต  กำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยและกำรส่งออกไป 
นอกรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  ท้ังนี้  เพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
และไม่เกิดภำวะขำดแคลนหรือเดือดร้อนเกินสมควร  โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจและควบคุมดูแล
ผูป้ระกอบกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดตำมพระรำชบัญญัตสิ ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๕ การห้ามชุมนุม   ห้ำมมิให้มีกำรชุมนุม  กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรม่ัวสุมกัน   
ณ  ที่ใด ๆ  ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  ทั้งนี้   
ภำยในเขตพ้ืนที่ที่หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  
ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๖ การเสนอข่าว  ห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือท ำให้แพร่หลำยทำงสื่อต่ำง ๆ  ซึ่งมีข้อควำม
หรือข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  (โควิด  19)  อันไม่เป็นควำมจริงและอำจท ำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว  หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวอันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน   
ในกรณีเช่นนี้  ให้เจ้ำหน้ำที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่ำว  หรือหำกเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง   
ให้ด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือ  
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด  19)   
เป็นศูนย์กลำงจัดให้มีกำรแถลงหรือชี้แจงข่ำว  ณ  ท ำเนียบรัฐบำล   เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ 
แก่ประชำชนเป็นประจ ำและต่อเนื่อง  ในกรณีจ ำเป็นจะขอควำมร่วมมือจำกโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 
(๑) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ำกับกำรบริหำร

รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉินทุกมิติ ในเขตท้องที่ที่ ตนรับผิดชอบ  หำกมีปัญหำให้รำยงำ น
กระทรวงมหำดไทย 

รับรองหรือออกให้มีระยะเวลำไม่เกิน  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง  และเมื่อเข้ำมำในรำชอำณำจักรแล้ว
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 
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เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีอ ำนำจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชำติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่ำ
ติดเชื้อโควิด  19  หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ  เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย   
คนเข้ำเมืองได้ (๓) ให้โรงพยำบำล  สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรป้องกันและดูแล

รักษำผู้ป่วยทั้งภำครัฐและเอกชน  จัดหำยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือในกำรตรวจโรค  เครื่องช่วยใน  
กำรหำยใจและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่จ ำเป็นให้เพียงพอตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดหรือแนะน ำ   
ทั้งนี้  ให้รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกแหล่งตำ่ง ๆ  และกำรเตรยีมสถำนที่กกักัน  สถำนที่ 
คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อำจเพ่ิมจ ำนวนขึ้นโดยขอควำมร่วมมือดัดแปลงสถำนที่ต่ำง  ๆ   
เช่น  โรงแรม  โรงเรียน  มหำวิทยำลัย  หอประชุม  สถำนท่ีปฏิบัติธรรม  ศำลำวัด  อำคำรของเอกชน  
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนหรือสถำนที่รำชกำร  สถำนที่เอกชนอื่น ๆ  เป็นโรงพยำบำลชั่วครำว   

(๔) ในกำรกักกันตัวเองไว้สังเกตอำกำรตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่หรือเป็น   
ผู้เดินทำงข้ำมเขตมำจำกพ้ืนที่จังหวัดอื่น  ให้เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดจัดตั้งขึ้น  หรืออำสำสมัครที่ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังหรือ  
ควำมเข้มงวดจริ งจั ง ในกำรกักกันตนเองและให้ค ำแนะน ำวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องได้   ในกรณีนี้ 
อำจขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้ 

ในกรณีตำม  (๓)  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร  โดยให้กระทรวงสำธำรณสุข  
กรมบัญชีกลำง  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนผันตำมอ ำนำจที่มีอยู่ 

ข้อ ๘ มาตรการพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลบางประเภท   ให้กลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อ 
กำรติดเชื้อโรคโควิด  19  ได้ง่ำย  ดังต่อไปนี้  อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พ ำนักของตน  เพ่ือป้องกัน 
ตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 

(๑) ผู้สูงอำยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
(๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจ ำตัว  ได้แก่  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง  ๆ  เช่น  โรคเบำหวำน   

โรคควำมดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  โรคในระบบทำงเดินหำยใจ  โรคภูมิแพ้ 
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ ำตำมธรรมชำติของโรคและด้วยยำที่ใช้รักษำ 

(๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำห้ำปีลงมำ 
ทั้งนี้  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรพบแพทย์  กำรรักษำพยำบำล  กำรปฏิบัติ

หน้ำที่แพทย์  พยำบำลหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์  กำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับ 
ตลำดหลักทรัพย์และสถำบันกำรเงิน  ตู้เอทีเอ็ม  กำรสื่อสำรมวลชน  โทรคมนำคมและไปรษณีย์   
กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรบริโภค  อุปโภค  กำรจัดหำและซื้อขำยอำหำร   
กำรติดต่อด้ำนคดีกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  พนักงำนอัยกำรหรือศำลตำมควำมจ ำเป็นหรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำส่ังต่ำง  ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ๆ   

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งก ำหนดและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือหรอื
บรรเทำผลกระทบอันเกิดจำกกำรบังคับใช้มำตรกำรของรัฐต่อประชำชนตำมหน้ำท่ีและอ ำนำจ  
โดยพิจำรณำใช้งบประมำณของตนเองเป็นอันดับแรก  ในกรณีไม่อำจด ำเนินกำรได้ให้เสนอหรือขอรั บ 
กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 
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โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำย  เว้นแต่จะมีประกำศผ่อนผัน  
หรือก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำเป็นประกำรอื่น  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๙ มาตรการเก่ียวกับการออกนอกราชอาณาจักร   ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
กระทรวงมหำดไทย  และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเข้มงวดในกำรตรวจลงตรำหรือออกวีซ่ำหรืออนุญำต
ให้ชำวต่ำงประเทศซึ่งมิได้มีกิจกำรงำนปกติหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร   

บุคคลผู้ ไม่มีสัญชำติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรซึ่งประสงค์จะเดินทำงออก 
นอกรำชอำณำจักรจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย  ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
จัดเวรยำมหรือตั้งจุดตรวจตำมถนน  เส้นทำงคมนำคม  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
กำรก่ออำชญำกรรม  และกำรรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ เชื้อโรค  หรือ 
กำรกระท ำอันเป็นกำรฉวยโอกำสซ้ ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน  หรือกำรกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่เชื้อโรค  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหำนคร  ให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  แต่อย่ำงน้อย
ให้มีมำตรกำรตั้งด่ำนตรวจหรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำงข้ำมพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบกำรเดินทำง  
กำรจรำจร  กำรเฝ้ำระวังหรือสังเกตอำกำรผู้เดินทำง  และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค   

เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้  ผู้รับผิดชอบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อำจขอ  
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร  เจ้ำหน้ำที่  กอ.รมน.  หรืออำสำสมัครเพ่ือปฏิบัติกำรร่วมกันก็ได้  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค  ให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือใช้
ปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป  หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้  ดังนี้ 

(๑) ให้ท ำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนกำรจัดกิจกรรม  และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

(๒) ให้เจ้ำหน้ำที่  ผู้ประกอบกำร  ผู้ร่วมงำน  ผู้ร่วมกิจกรรม  ลูกจ้ำง  ผู้ใช้บริกำรสวมหนำ้กำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 

(๓) ให้บุคคลตำม  (๒)  ล้ำงมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
(๔) ให้บุคคลตำม  (๒)  เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันกำรติดต่อ

สัมผัส  หรือแพร่เชื้อโรคทำงฝอยละอองน้ ำลำย 
(๕) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด  หรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่

จ ำเป็น  โดยถือหลักกำรหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน 
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ข้อ ๑๒ นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ท าการ   รัฐบำลมีนโยบำยให้โรงพยำบำล  
สถำนพยำบำล  คลินิกแพทย์รักษำโรค  ร้ำนขำยยำ  ร้ำนอำหำรในส่วนซึ่งมิใช่สถำนบันเทิงหรือ 
สถำนบริกำรและแผงจ ำหน่ำยอำหำรซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถำนที่  โรงแรมในส่วนซึ่งเป็นท่ีพักอำศัย 
และร้ำนอำหำร  ร้ำนสะดวกซื้อขนำดเล็ก  ร้ำนค้ำทั่วไป  ห้ำงสรรพสินค้ำในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์ 
มำร์เก็ต  แผนกขำยยำ  แผนกอำหำร  แผนกสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  โรงงำน   
ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกรรมกำรเงิน  ธนำคำร  ตู้เอทีเอ็ม  ตลำดและตลำดนัดในส่วนซึ่งจ ำหน่ำยอำหำรสด   
อำหำรแห้ง  อำหำรปรุงส ำเร็จ  อำหำรสัตว์  เวชภัณฑ์และสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็น  สถำนที่จ ำหน่ำย 
แก๊สหุงต้ม  เชื้อเพลิง  ปั๊มน้ ำมัน  ปั๊มแก๊ส  กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ  รวมทั้งบริกำร 
ส่ งสินค้ ำและอำหำรตำมสั่ ง   (delivery  online)   ยั งคงประกอบกิจกำรต่อ ไปได้ตำมปกติ 
เพ่ือควำมสะดวกและควำมเป็นอยู่ตำมปกติของประชำชน  มิให้ขำดแคลนหรือเดือดร้อนยำกล ำบำกเกินควร   
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

สถำนที่รำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอื่น ๆ  ของรัฐ  ยังคงเปิดด ำเนินกำรในวันและเวลำ
รำชกำรตำมปกติ  เว้นแต่ที่มีประกำศให้ปิดหรืองดด ำเนินกำรไปก่อนแล้ว  เช่น  สถำบันกำรศึกษำ  ทั้งนี้  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและมิให้ประชำชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมำย 
ที่มีก ำหนดเวลำให้ปฏิบัติ  แต่ควรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน  เช่น  กำรจัดเหลื่อมเวลำท ำงำน
และพักเท่ียง  กำรท ำงำนนอกสถำนท่ีปกติ  และให้เพ่ิมบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  เช่น  
กำรจัดประชุมสื่อสำรทำงไกล  กำรให้บริกำรด้วยกำรส่ือสำรแบบดิจิทัล  กำรงดเว้นกำรก ำหนด  
ให้ประชำชนต้องมำแสดงตน  หรือยกเว้น  ขยำยเวลำ  งดหรือลดหย่อนค่ำธรรมเนียมภำยใต้กรอบของ  
กฎหมำย 

ให้ภำคธุรกิจ  ร้ำนค้ำที่เปิดบริกำรและสถำนที่รำชกำรที่เปิดท ำกำร  วำงมำตรกำรคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อหรือใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  
ในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเก่ียวกับการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด   ในช่วงเวลำนี้ประชำชน 
พึงงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ ำเป็นและควรพักหรือท ำงำนอยู่   
ณ  ท่ีพ ำนักของตน  กรณีจ ำเป็นต้องเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่  ต้องรับกำรตรวจคัดกรองและปฏิบัติ  
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมตัวมำรับกำรตรวจอำกำรหรือกักกันตัว 

ข้อ ๑๔ ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมอื่น  ๆ  กำรจัดกิจกรรมหรือพิธีกำรทำงสังคม 
ตำมประเพณีนิยม  เช่น  พิธีมงคลสมรส  พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  พิธีบ ำเพ็ญกุศล  พิธีศพ  พิธีสงกรำนต์
หรือกิจกรรมภำยในครอบครัว  ตลอดจนกิจกรรมหรืองำนพิธีที่ทำงรำชกำรจัดข้ึนหรือเป็นไป 

เจ้ำหน้ำที่อำจเพ่ิมมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่  และน ำมำตรกำร
คุมไว้สังเกตหรือมำตรกำรกักกันตัวอย่ำงน้อย  ๑๔  วัน  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อมำใช้แก่บุคคล 
บำงประเภทหรือบำงคนได้ตำมควำมจ ำเป็น 
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โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำย  เว้นแต่จะมีประกำศผ่อนผัน  
หรือก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำเป็นประกำรอื่น  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๙ มาตรการเก่ียวกับการออกนอกราชอาณาจักร   ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
กระทรวงมหำดไทย  และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเข้มงวดในกำรตรวจลงตรำหรือออกวีซ่ำหรืออนุญำต
ให้ชำวต่ำงประเทศซึ่งมิได้มีกิจกำรงำนปกติหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร   

บุคคลผู้ ไม่มีสัญชำติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรซึ่งประสงค์จะเดินทำงออก 
นอกรำชอำณำจักรจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย  ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
จัดเวรยำมหรือตั้งจุดตรวจตำมถนน  เส้นทำงคมนำคม  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
กำรก่ออำชญำกรรม  และกำรรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ เชื้อโรค  หรือ 
กำรกระท ำอันเป็นกำรฉวยโอกำสซ้ ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน  หรือกำรกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่เชื้อโรค  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหำนคร  ให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  แต่อย่ำงน้อย
ให้มีมำตรกำรตั้งด่ำนตรวจหรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำงข้ำมพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบกำรเดินทำง  
กำรจรำจร  กำรเฝ้ำระวังหรือสังเกตอำกำรผู้เดินทำง  และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค   

เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้  ผู้รับผิดชอบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อำจขอ  
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร  เจ้ำหน้ำที่  กอ.รมน.  หรืออำสำสมัครเพ่ือปฏิบัติกำรร่วมกันก็ได้  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค  ให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือใช้
ปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป  หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้  ดังนี้ 

(๑) ให้ท ำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนกำรจัดกิจกรรม  และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

(๒) ให้เจ้ำหน้ำที่  ผู้ประกอบกำร  ผู้ร่วมงำน  ผู้ร่วมกิจกรรม  ลูกจ้ำง  ผู้ใช้บริกำรสวมหนำ้กำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 

(๓) ให้บุคคลตำม  (๒)  ล้ำงมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
(๔) ให้บุคคลตำม  (๒)  เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันกำรติดต่อ

สัมผัส  หรือแพร่เชื้อโรคทำงฝอยละอองน้ ำลำย 
(๕) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด  หรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่

จ ำเป็น  โดยถือหลักกำรหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน 
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ข้อ ๑๒ นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ท าการ   รัฐบำลมีนโยบำยให้โรงพยำบำล  
สถำนพยำบำล  คลินิกแพทย์รักษำโรค  ร้ำนขำยยำ  ร้ำนอำหำรในส่วนซึ่งมิใช่สถำนบันเทิงหรือ 
สถำนบริกำรและแผงจ ำหน่ำยอำหำรซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถำนที่  โรงแรมในส่วนซึ่งเป็นท่ีพักอำศัย 
และร้ำนอำหำร  ร้ำนสะดวกซื้อขนำดเล็ก  ร้ำนค้ำทั่วไป  ห้ำงสรรพสินค้ำในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์ 
มำร์เก็ต  แผนกขำยยำ  แผนกอำหำร  แผนกสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  โรงงำน   
ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกรรมกำรเงิน  ธนำคำร  ตู้เอทีเอ็ม  ตลำดและตลำดนัดในส่วนซึ่งจ ำหน่ำยอำหำรสด   
อำหำรแห้ง  อำหำรปรุงส ำเร็จ  อำหำรสัตว์  เวชภัณฑ์และสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็น  สถำนที่จ ำหน่ำย 
แก๊สหุงต้ม  เชื้อเพลิง  ปั๊มน้ ำมัน  ปั๊มแก๊ส  กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ  รวมทั้งบริกำร 
ส่ งสินค้ ำและอำหำรตำมสั่ ง   (delivery  online)   ยั งคงประกอบกิจกำรต่อ ไปได้ตำมปกติ 
เพ่ือควำมสะดวกและควำมเป็นอยู่ตำมปกติของประชำชน  มิให้ขำดแคลนหรือเดือดร้อนยำกล ำบำกเกินควร   
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

สถำนที่รำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอ่ืน ๆ  ของรัฐ  ยังคงเปิดด ำเนินกำรในวันและเวลำ
รำชกำรตำมปกติ  เว้นแต่ที่มีประกำศให้ปิดหรืองดด ำเนินกำรไปก่อนแล้ว  เช่น  สถำบันกำรศึกษำ  ทั้งนี้  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและมิให้ประชำชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมำย 
ที่มีก ำหนดเวลำให้ปฏิบัติ  แต่ควรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน  เช่น  กำรจัดเหลื่อมเวลำท ำงำน
และพักเที่ยง  กำรท ำงำนนอกสถำนที่ปกติ  และให้เพ่ิมบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  เช่น  
กำรจัดประชุมสื่อสำรทำงไกล  กำรให้บริกำรด้วยกำรสื่อสำรแบบดิจิทัล  กำรงดเว้นกำรก ำหนด  
ให้ประชำชนต้องมำแสดงตน  หรือยกเว้น  ขยำยเวลำ  งดหรือลดหย่อนค่ำธรรมเนียมภำยใต้กรอบของ  
กฎหมำย 

ให้ภำคธุรกิจ  ร้ำนค้ำที่เปิดบริกำรและสถำนท่ีรำชกำรท่ีเปิดท ำกำร  วำงมำตรกำรคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อหรือใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  
ในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเก่ียวกับการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด   ในช่วงเวลำนี้ประชำชน 
พึงงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนท่ีจังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ ำเป็นและควรพักหรือท ำงำนอยู่   
ณ  ที่พ ำนักของตน  กรณีจ ำเป็นต้องเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่  ต้องรับกำรตรวจคัดกรองและปฏิบัติ  
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมตัวมำรับกำรตรวจอำกำรหรือกักกันตัว 

ข้อ ๑๔ ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมอ่ืน  ๆ  กำรจัดกิจกรรมหรือพิธีกำรทำงสังคม 
ตำมประเพณีนิยม  เช่น  พิธีมงคลสมรส  พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  พิธีบ ำเพ็ญกุศล  พิธีศพ  พิธีสงกรำนต์
หรือกิจกรรมภำยในครอบครัว  ตลอดจนกิจกรรมหรืองำนพิธีที่ทำงรำชกำรจัดขึ้นหรือเป็นไป 

เจ้ำหน้ำที่อำจเพ่ิมมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่  และน ำมำตรกำร
คุมไว้สังเกตหรือมำตรกำรกักกันตัวอย่ำงน้อย  ๑๔  วัน  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อมำใช้แก่บุคคล 
บำงประเภทหรือบำงคนได้ตำมควำมจ ำเป็น 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



122

ตำมหมำยก ำหนดกำรของทำงรำชกำร  ยังคงจัดได้ตำมควำมเหมำะสม  แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๕ โทษ  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือ   
ข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนดนี้  ต้องรับโทษตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ  ๒๕๔๘  และอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ  ๕๒  แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือมำตรำ  ๔๑  แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ ๑๖ การใช้บังคับ  ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรรวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำง 
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิทีม่ีควำมรำ้ยแรงตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น   

ในกรณีมีควำมจ ำเป็น  นำยกรัฐมนตรีอำจออกข้อก ำหนดเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมหรือลดมำตรกำร
หรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๒) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรและได้ออกข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้มีมำตรกำรต่ำง ๆ   เพ่ิมขึ้นตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ   ๒๒.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวนัรุง่ขึ้น  เว้นแตม่ีควำมจ ำเป็นหรอืเป็นผู้ปฏิบตัิงำนดำ้นกำรแพทย์  กำรธนำคำร  
กำรขนส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตกำรเกษตร  ยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์  หนังสือพิมพ์   
กำรขนส่งน้ ำมันเชื้อเพลิง  กำรขนส่งพัสดุภัณฑ์  กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรน ำเข้ำหรือส่งออก  กำรขนย้ำย
ประชำชนไปสู่ท่ีเอกเทศเพ่ือกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   กำรเข้ำออกเวรท ำงำนผลัดกลำงคืน
ตำมปกติ  หรือกำรเดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำน  โดยมีเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็นหรือเอกสำร
เกี่ยวกับสินค้ำหรือกำรเดินทำง   และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมข้อก ำหนด   (ฉบับที่  ๑)  หรือ 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง ๆ   ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเปน็อืน่ ๆ   
โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท  หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
ทั้งนี้  ตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่มีกำรประกำศหรือสั่ง  ห้ำม  เตือนหรือแนะน ำในลักษณะเดียวกับข้อ  ๑  
วรรคหนึ่ง  ส ำหรับจังหวัด  พ้ืนที่หรือสถำนที่ใดโดยก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำที่เข้มงวดหรือเคร่งครัด
กว่ำข้อก ำหนดนี้  ให้ปฏิบัติตำมประกำศหรือค ำสั่งนั้นต่อไปด้วย 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ ไม่อำจเคลื่อนย้ำยบุคคลใดซึ่งอยู่ ระหว่ำงกำรเดินทำงเพ่ือออกไป 
นอกรำชอำณำจักรได้  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
จัดท่ีเอกเทศเพ่ือควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่ำวเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตำมเงื่อนไขและ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  2  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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ตำมหมำยก ำหนดกำรของทำงรำชกำร  ยังคงจัดได้ตำมควำมเหมำะสม  แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๕ โทษ  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือ   
ข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนดนี้  ต้องรับโทษตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ  ๒๕๔๘  และอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ  ๕๒  แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือมำตรำ  ๔๑  แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ ๑๖ การใช้บังคับ  ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรรวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำง 
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิทีม่ีควำมรำ้ยแรงตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น   

ในกรณีมีควำมจ ำเป็น  นำยกรัฐมนตรีอำจออกข้อก ำหนดเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมหรือลดมำตรกำร
หรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๒) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรและได้ออกข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้มีมำตรกำรต่ำง ๆ   เพ่ิมขึ้นตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ   ๒๒.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวนัรุง่ขึ้น  เว้นแตม่ีควำมจ ำเป็นหรอืเป็นผู้ปฏิบตัิงำนดำ้นกำรแพทย์  กำรธนำคำร  
กำรขนส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตกำรเกษตร  ยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์  หนังสือพิมพ์   
กำรขนส่งน้ ำมันเชื้อเพลิง  กำรขนส่งพัสดุภัณฑ์  กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรน ำเข้ำหรือส่งออก  กำรขนย้ำย
ประชำชนไปสู่ที่เอกเทศเพ่ือกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   กำรเข้ำออกเวรท ำงำนผลัดกลำงคืน
ตำมปกติ  หรือกำรเดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำน  โดยมีเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็นหรือเอกสำร
เกี่ยวกับสินค้ำหรือกำรเดินทำง   และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมข้อก ำหนด   (ฉบับที่  ๑)  หรือ 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง ๆ   ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเปน็อืน่ ๆ   
โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท  หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
ทั้งนี้  ตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่มีกำรประกำศหรือสั่ง  ห้ำม  เตือนหรือแนะน ำในลักษณะเดียวกับข้อ  ๑  
วรรคหนึ่ง  ส ำหรับจังหวัด  พ้ืนที่หรือสถำนที่ใดโดยก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำที่เข้มงวดหรือเคร่งครัด
กว่ำข้อก ำหนดนี้  ให้ปฏิบัติตำมประกำศหรือค ำสั่งนั้นต่อไปด้วย 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ ไม่อำจเคลื่อนย้ำยบุคคลใดซึ่งอยู่ ระหว่ำงกำรเดินทำงเพ่ือออกไป 
นอกรำชอำณำจักรได้  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
จัดท่ีเอกเทศเพ่ือควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่ำวเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตำมเง่ือนไขและ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  2  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๓) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือเป็นกำรก ำหนดข้อยกเว้นในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด   (ฉบับที่  ๒)  ให้ชัดเจนขึ้น   
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นำยกรัฐมนตรี  จึงออกข้อก ำหนดเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๓)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกำรบังคับใช้ข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ให้ยกเลิกควำมในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมเวลำดังกล่ำว  และให้ใช้ข้อยกเว้น
ดังต่อไปนี้แทน 

(๑) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  ทหำร  หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น   

(๒) กำรสำธำรณสุข  ได้แก่  ผู้ป่วย  ผู้มีควำมจ ำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่ำว  
หรือแพทย ์ พยำบำล  และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงำน 

(๓) กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือประโยชน์ของประชำชน   ได้แก่  ผู้ขนส่งอำหำร  ยำ  เวชภัณฑ์  
เครื่องมือแพทย์  สินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตกำรเกษตร  น้ ำมันเชื้อเพลิง  ไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์  
หนังสือพิมพ์  หรือสินค้ำเพื่อกำรน ำเข้ำหรือส่งออก 

(๔) กำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน  ได้แก่  ผู้ขนส่งหรือขนย้ำยประชำชนไปสู่ที่เอกเทศ 
ของทำงรำชกำรหรือของตนเองเพ่ือกำรเฝ้ำระวังหรือกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   หรือ   
ผู้เดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ขนส่งตำมที่ทำงรำชกำรอนุญำตและให้เปิดท ำกำรได้ 

(๕) กำรบริกำรหรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ได้แก่  ผู้บริกำรคนไร้ที่พึ่ง  ผู้บริกำร
เฉพำะน้ ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีน้ ำมันเชื้อเพลิง  ผู้บริกำรส่งสินค้ำหรืออำหำรตำมสั่ง  ผู้บริกำรตรวจสอบ
หรือซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ  ประปำ  ระบบระบำยน้ ำ  ระบบท่อส่งน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ  ผู้บริกำรจัดเก็บ
และก ำจัดขยะมูลฝอย  ผู้บริกำรซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ำยและอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรโทรคมนำคม   
ผู้บริกำรด้ำนธนำคำร  ตลำดทุน  ประกันภัย  กำรกู้ภัย  กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ  ผู้จ ำเป็น 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓

ต้องด ำเนินกำรในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  หรือจ ำเป็นต้องติดต่อรำชกำรกับก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยปกครอง  หรือพนักงำนสอบสวน 

(๖) กำรประกอบอำชีพซึ่งจ ำเป็นต้องกระท ำภำยในช่วงเวลำพิเศษ  ได้แก่  ผู้เข้ำออกเวรยำม  กะ   
หรือกำรท ำงำนตำมผลัดเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมปกติของทำงรำชกำร  เอกชน  โรงงำน  หรือกำรดูแลรักษำ 
ควำมปลอดภัย  ผู้ประกอบอำชีพประมง  กำรกรีดยำง  กำรตรวจรักษำสัตว์   

(๗) เหตุจ ำเป็นอื่น ๆ  โดยได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกรณีตำม  (๑)  ถึง  (๖)  ให้บุคคลที่มีควำมจ ำเป็นดังกล่ำวแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอื 

บัตรแสดงตนอย่ำงอื่น  และเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็น  เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ  บริกำร  กำรเดินทำงหรือ 
หลักฐำนอื่น ๆ  ต่อเจ้ำหน้ำที่  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมถึง 
กำรยอมรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  ส ำหรับกรณีตำม  (๗)  ให้แสดงเหตุจ ำเป็นพร้อมทั้งหลักฐำน 
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เช่น  ผู้ใหญ่บ้ำน  ก ำนัน  นำยอ ำเภอ  ผู้อ ำนวยกำรเขต  หัวหน้ำสถำนีต ำรวจหรอื 
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุญำต 

ข้อ ๒ ในกรณีมีควำมจ ำเป็นสมควรยกเว้นควำมในข้อ   ๑   เ พ่ิมเติมเป็นกำรทั่วไป   
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท่ีเก่ียวข้องโดยควำมเห็นชอบของนำยกรัฐมนตรี 
อำจมีค ำสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจกำรอื่นอันมีลักษณะท ำนองเดียวกันภำยในกรอบของกิจกำรตำมข้อ  ๑  (๑)  
ถึง  (๖)  เพิ่มเติม  โดยอำจก ำหนดสถำนที่  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓ ในกรณีมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดต่อทรัพย์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ  ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรพนัน  กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  และเป็นควำมผิดตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย  ให้ด ำเนินคดี 
ต่อผู้กระท ำควำมผิดทุกฐำนควำมผิดนั้นโดยเร็ว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๓) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือเป็นกำรก ำหนดข้อยกเว้นในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด   (ฉบับที่  ๒)  ให้ชัดเจนขึ้น   
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นำยกรัฐมนตรี  จึงออกข้อก ำหนดเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๓)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกำรบังคับใช้ข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ให้ยกเลิกควำมในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมเวลำดังกล่ำว  และให้ใช้ข้อยกเว้น
ดังต่อไปนี้แทน 

(๑) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  ทหำร  หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น   

(๒) กำรสำธำรณสุข  ได้แก่  ผู้ป่วย  ผู้มีควำมจ ำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่ำว  
หรือแพทย ์ พยำบำล  และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงำน 

(๓) กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือประโยชน์ของประชำชน   ได้แก่  ผู้ขนส่งอำหำร  ยำ  เวชภัณฑ์  
เครื่องมือแพทย์  สินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตกำรเกษตร  น้ ำมันเชื้อเพลิง  ไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์  
หนังสือพิมพ์  หรือสินค้ำเพื่อกำรน ำเข้ำหรือส่งออก 

(๔) กำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน  ได้แก่  ผู้ขนส่งหรือขนย้ำยประชำชนไปสู่ที่เอกเทศ 
ของทำงรำชกำรหรือของตนเองเพ่ือกำรเฝ้ำระวังหรือกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   หรือ   
ผู้เดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ขนส่งตำมที่ทำงรำชกำรอนุญำตและให้เปิดท ำกำรได้ 

(๕) กำรบริกำรหรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ได้แก่  ผู้บริกำรคนไร้ที่พึ่ง  ผู้บริกำร
เฉพำะน้ ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีน้ ำมันเชื้อเพลิง  ผู้บริกำรส่งสินค้ำหรืออำหำรตำมสั่ง  ผู้บริกำรตรวจสอบ
หรือซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ  ประปำ  ระบบระบำยน้ ำ  ระบบท่อส่งน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ  ผู้บริกำรจัดเก็บ
และก ำจัดขยะมูลฝอย  ผู้บริกำรซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ำยและอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรโทรคมนำคม   
ผู้บริกำรด้ำนธนำคำร  ตลำดทุน  ประกันภัย  กำรกู้ภัย  กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ  ผู้จ ำเป็น 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓

ต้องด ำเนินกำรในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  หรือจ ำเป็นต้องติดต่อรำชกำรกับก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยปกครอง  หรือพนักงำนสอบสวน 

(๖) กำรประกอบอำชีพซึ่งจ ำเป็นต้องกระท ำภำยในช่วงเวลำพิเศษ  ได้แก่  ผู้เข้ำออกเวรยำม  กะ   
หรือกำรท ำงำนตำมผลัดเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมปกติของทำงรำชกำร  เอกชน  โรงงำน  หรือกำรดูแลรักษำ 
ควำมปลอดภัย  ผู้ประกอบอำชีพประมง  กำรกรีดยำง  กำรตรวจรักษำสัตว์   

(๗) เหตุจ ำเป็นอื่น ๆ  โดยได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกรณีตำม  (๑)  ถึง  (๖)  ให้บุคคลที่มีควำมจ ำเป็นดังกล่ำวแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอื 

บัตรแสดงตนอย่ำงอ่ืน  และเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็น  เอกสำรเก่ียวกับสินค้ำ  บริกำร  กำรเดินทำงหรือ 
หลักฐำนอื่น ๆ  ต่อเจ้ำหน้ำที่  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมถึง 
กำรยอมรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  ส ำหรับกรณีตำม  (๗)  ให้แสดงเหตุจ ำเป็นพร้อมทั้งหลักฐำน 
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เช่น  ผู้ใหญ่บ้ำน  ก ำนัน  นำยอ ำเภอ  ผู้อ ำนวยกำรเขต  หัวหน้ำสถำนีต ำรวจหรอื 
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุญำต 

ข้อ ๒ ในกรณีมีควำมจ ำเป็นสมควรยกเว้นควำมในข้อ   ๑   เ พ่ิมเติมเป็นกำรทั่วไป   
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยควำมเห็นชอบของนำยกรัฐมนตรี 
อำจมีค ำสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจกำรอื่นอันมีลักษณะท ำนองเดียวกันภำยในกรอบของกิจกำรตำมข้อ  ๑  (๑)  
ถึง  (๖)  เพิ่มเติม  โดยอำจก ำหนดสถำนที่  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓ ในกรณีมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดต่อทรัพย์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ  ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรพนัน  กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  และเป็นควำมผิดตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย  ให้ด ำเนินคดี 
ต่อผู้กระท ำควำมผิดทุกฐำนควำมผิดนั้นโดยเร็ว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกำศ  เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ท่ัวรำชอำณำจักร  (ครำวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   
๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

โดยที่รัฐบำลได้ เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด   19   
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำเป็นล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง   และมอบหมำยให้ฝ่ำยสำธำรณสุข  
ฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยปกครอง  และฝ่ำยควำมมั่นคงร่วมกันประเมินสถำนกำรณ์เพ่ือพิจำรณำผ่อนคลำย
หรือเพ่ิมควำมเข้มงวดกำรบังคับใช้บำงมำตรกำร  โดยมุ่งจะให้กำรควบคุมและกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้โดยเร็วและไม่ย้อนกลับมำอีก   ขณะเดียวกัน  ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิต 
ได้อย่ำงปกติสุข  ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  โดยจะพิจำรณำผ่อนคลำย
เป็นล ำดับขั้นตอนตำมหลักเกณฑ์ท่ีองค์กำรอนำมัยโลกก ำหนดและค ำนึงถึงประเภทของกิจกำร 
หรือกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงน้อย  สถำนที่ซึ่งสำมำรถจัดระบบควบคุมดูแลได้  และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสำมำรถ
น ำมำตรกำรป้องกันโรคมำบังคับใช้ได้เป็นล ำดับแรก  โดยใช้ช่วงเวลำระยะแรกนี้เตรียมกำรเพ่ือรองรับ
กำรจัดระบบตำมมำตรกำรและค ำแนะน ำของทำงรำชกำรไปพลำงก่อน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังนี้ 

ให้บรรดำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองที่ได้ประกำศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ   
ไม่ว่ำจะเป็นกำรห้ำม  กำรให้กระท ำกำร  หรือกำรผ่อนคลำยใด ๆ  ซึ่งถือว่ำเป็นประกำศหรือส่ัง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม  จนกว่ำจะได้มีข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือ 
ค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๓

ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๕)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ   ยังคงด ำรงอยู่ต่อไปเพ่ือยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  19  
ไปสู่ พ้ืนที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมำแพร่ระบำดใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมได้   อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒)   
ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  
ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย   เช่น  ออกนอกเคหสถำน 
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  หรือมั่วสุมชุมนุมกันท ำกิจกรรม 
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดังกล่ำว  อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน  หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเรื่องอื่น ๆ  
นอกจำกเรื่องกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 
อื่นด้วย  เช่น  เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และเป็นควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ก็ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น 
ทุกฐำนควำมผิด  ทั้งนี้  ทำงรำชกำรอำจพิจำรณำขึ้นทะเบียนรำยช่ือผู้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว   
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒ กำรห้ำมหรือข้อจ ำกัดกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำงตำมพระรำช
ก ำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง   

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกำศ  เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วรำชอำณำจักร  (ครำวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   
๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

โดยที่รัฐบำลได้ เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด   19   
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำเป็นล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง   และมอบหมำยให้ฝ่ำยสำธำรณสุข  
ฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยปกครอง  และฝ่ำยควำมมั่นคงร่วมกันประเมินสถำนกำรณ์เพ่ือพิจำรณำผ่อนคลำย
หรือเพ่ิมควำมเข้มงวดกำรบังคับใช้บำงมำตรกำร  โดยมุ่งจะให้กำรควบคุมและกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้โดยเร็วและไม่ย้อนกลับมำอีก   ขณะเดียวกัน  ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิต 
ได้อย่ำงปกติสุข  ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  โดยจะพิจำรณำผ่อนคลำย
เป็นล ำดับข้ันตอนตำมหลักเกณฑ์ท่ีองค์กำรอนำมัยโลกก ำหนดและค ำนึงถึงประเภทของกิจกำร 
หรือกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงน้อย  สถำนที่ซึ่งสำมำรถจัดระบบควบคุมดูแลได้  และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสำมำรถ
น ำมำตรกำรป้องกันโรคมำบังคับใช้ได้เป็นล ำดับแรก  โดยใช้ช่วงเวลำระยะแรกนี้เตรียมกำรเพ่ือรองรับ
กำรจัดระบบตำมมำตรกำรและค ำแนะน ำของทำงรำชกำรไปพลำงก่อน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังนี้ 

ให้บรรดำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองที่ได้ประกำศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ   
ไม่ว่ำจะเป็นกำรห้ำม  กำรให้กระท ำกำร  หรือกำรผ่อนคลำยใด ๆ  ซึ่งถือว่ำเป็นประกำศหรือสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดท่ีออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม  จนกว่ำจะได้มีข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือ 
ค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๓

ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๕)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ   ยังคงด ำรงอยู่ต่อไปเพ่ือยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  19  
ไปสู่ พ้ืนที่ อ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมำแพร่ระบำดใหม่ในพ้ืนท่ีซึ่งเคยควบคุมได้   อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒)   
ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  
ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนดด้วย   เช่น  ออกนอกเคหสถำน 
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  หรือมั่วสุมชุมนุมกันท ำกิจกรรม 
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดังกล่ำว  อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน  หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเรื่องอื่น ๆ  
นอกจำกเรื่องกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 
อื่นด้วย  เช่น  เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และเป็นควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์   ก็ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น 
ทุกฐำนควำมผิด  ทั้งนี้  ทำงรำชกำรอำจพิจำรณำขึ้นทะเบียนรำยชื่อผู้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว   
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒ กำรห้ำมหรือข้อจ ำกัดกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำงตำมพระรำช
ก ำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง   

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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  (๑) ห้ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก  
เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชมุกนั 
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ   
กำรจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีหรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ  
ต้องเว้นระยะหำ่งทำงสังคมระหวำ่งผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมอย่ำงนอ้ยหนึง่เมตร  สถำนที่ท ำกิจกรรมต้องโล่งแจง้
หรือไม่แออัด  ใช้ระยะเวลำท ำกิจกรรมไม่นำน  และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ในกรณีเป็นกำรประชุม  กำรสัมมนำ  ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  (๓) ห้ำมผู้ใดใช้ท่ำอำกำศยำนเพ่ือกำรขึ้นลงของอำกำศยำนเว้นแต่เป็นไปตำม
ประกำศ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศก ำหนด 

  (๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก  ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ  ปฏิบัต ิ
ตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  หรือ   
ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืง  กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิตอ่
ก ำหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมำตรกำรส ำหรับชำวต่ำงประเทศ   และมำตรกำรส ำหรับผู้มีสัญชำติไทย   
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  และควบคุมจ ำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต 

  (๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   สั่งหรือก ำหนด 
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  ที่เอกเทศ 
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด  ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

  (๖) ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจ 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีค ำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้    
โรงมหรสพ  สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  สถำนบันเทิง  สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  สวนสัตว์  สถำนที่เล่น   
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น  ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  สนุกเกอร์  บิลเลียด  สถำนที ่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม  ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สนำมชนไก่  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  คลินิกเวชกรรมเสรมิควำมงำม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชมุ  
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดสำธำรณะ  สถำนรับเลี้ยงเด็ก  สถำนดูแลผู้สูงอำยุ   
สนำมมวย  โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้  (ยิม)  สถำนท่ีสักหรือเจำะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของร่ำงกำย  สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ  สนำมม้ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  อบไอน้ ำ   
อบสมุนไพร  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำและ 
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สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป   

ข้อ ๓ ค ำสั่งหรือกำรก ำหนดตำมข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ถือว่ำเป็นค ำสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

ข้อ ๔ กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธีในวันส ำคัญทำงศำสนำหรือตำมประเพณีนิยม   
ณ  ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนนั้น   
ในกรณีมีมำตรกำรหรือค ำแนะน ำขององค์กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรือของทำงรำชกำรเก่ียวกับ  
กำรป้องกันโรค  ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือค ำแนะน ำดังกล่ำว 

ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด   เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น 
ซึ่งต้องแสดงเหตผุลและหลักฐำนตอ่พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่  ทั้งต้องรับกำรตรวจคดักรอง  และต้องปฏิบตัติำม
มำตรกำรป้องกันโรคตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนดอันอำจท ำให้กำรเดินทำงต้องใช้เวลำมำกกว่ำปกติ  
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

  (๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด  จ ำกัดหรือ 
ห้ำมกำรด ำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม  (๖)   
เพ่ิมเติมภำยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่กำรสั่งให้เปิด 
ด ำเนินกำรสถำนที่หรือกิจกรรมใด ๆ  ที่มีค ำสั่งปิดหรือมีข้อจ ำกัดกำรใช้สถำนที่ตำม  (๑)  ถึง  (๕)   
หรือตำมที่มีค ำสั่งปิดตำม  (๖)  และ  (๗)  จะกระท ำมิได้จนกว่ำจะได้ประเมินสถำนกำรณ์และ 
มีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป 
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  (๑) ห้ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก  
เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชมุกนั 
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ   
กำรจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีและ  
ต้องเว้นระยะหำ่งทำงสังคมระหวำ่งผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมอย่ำงนอ้ยหนึง่เมตร  สถำนที่ท ำกิจกรรมต้องโล่งแจง้
หรือไม่แออัด  ใช้ระยะเวลำท ำกิจกรรมไม่นำน  และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ในกรณีเป็นกำรประชุม  กำรสัมมนำ  ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  (๓) ห้ำมผู้ใดใช้ท่ำอำกำศยำนเพ่ือกำรขึ้นลงของอำกำศยำนเว้นแต่เป็นไปตำม
ประกำศ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศก ำหนด 

  (๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก  ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ  ปฏิบัต ิ
ตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  หรือ   
ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืง  กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิตอ่
ก ำหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมำตรกำรส ำหรับชำวต่ำงประเทศ   และมำตรกำรส ำหรับผู้มีสัญชำติไทย   
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  และควบคุมจ ำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต 

  (๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   สั่งหรือก ำหนด 
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  ที่เอกเทศ 
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด  ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

  (๖) ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจ 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีค ำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้    
โรงมหรสพ  สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  สถำนบันเทิง  สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  สวนสัตว์  สถำนที่เล่น   
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น  ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  สนุกเกอร์  บิลเลียด  สถำนที ่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม  ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สนำมชนไก่  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  คลินิกเวชกรรมเสรมิควำมงำม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชมุ  
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดสำธำรณะ  สถำนรับเลี้ยงเด็ก  สถำนดูแลผู้สูงอำยุ   
สนำมมวย  โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้  (ยิม)  สถำนที่สักหรือเจำะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของร่ำงกำย  สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ  สนำมม้ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  อบไอน้ ำ   
อบสมุนไพร  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำและ 
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สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป   

ข้อ ๓ ค ำสั่งหรือกำรก ำหนดตำมข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ถือว่ำเป็นค ำสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

ข้อ ๔ กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธีในวันส ำคัญทำงศำสนำหรือตำมประเพณีนิยม   
ณ  ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนน้ัน   
ในกรณีมีมำตรกำรหรือค ำแนะน ำขององค์กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรือของทำงรำชกำรเก่ียวกับ  
กำรป้องกันโรค  ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือค ำแนะน ำดังกล่ำว 

ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด   เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น 
ซึ่งต้องแสดงเหตผุลและหลักฐำนตอ่พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่  ทั้งต้องรับกำรตรวจคดักรอง  และต้องปฏิบตัติำม
มำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอันอำจท ำให้กำรเดินทำงต้องใช้เวลำมำกกว่ำปกติ  
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

  (๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด  จ ำกัดหรือ 
ห้ำมกำรด ำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม  (๖)   
เพ่ิมเติมภำยในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่กำรสั่งให้เปิด 
ด ำเนินกำรสถำนที่หรือกิจกรรมใด ๆ  ที่มีค ำสั่งปิดหรือมีข้อจ ำกัดกำรใช้สถำนที่ตำม  (๑)  ถึง  (๕)   
หรือตำมที่มีค ำสั่งปิดตำม  (๖)  และ  (๗)  จะกระท ำมิได้จนกว่ำจะได้ประเมินสถำนกำรณ์และ 
มีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๖)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด  19  ตำมล ำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ   สังคม  และควำมมั่นคงตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ 
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต   ตลอดจนด้ำน 
กำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง  ภำยใต้บังคับข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   
ให้สถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญำตให้เปิดบริกำรหรือมีนโยบำยสนับสนุน 
ให้เปิดด ำเนินกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ  ๑๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เช่น  ธนำคำร  โรงงำน  สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง  บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง   
ยังคงเปิดด ำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม  ส่วนสถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งให้ปิดหรือจ ำกัดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้  ในระยะแรกนี้ 
ให้ เปิดด ำเนินกำรได้ทั่วรำชอำณำจักรตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม   ทั้ งนี้   ตั้งแต่วันที่    
๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  

โรงพยำบำล  ร้ำนอำหำรหรือเคร่ืองดื่ม  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ซึ่งไม่รวมถึง 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดได้โดยอำจให้น ำกลับไปบริโภคที่อื่น  แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น 
ก็สำมำรถท ำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร 

ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มซึ่ งจ ำหน่ำยสุรำ   ให้ เปิดได้แต่ห้ำมกำรบริโภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพำะซูเปอร์มำร์เก็ต   
ร้ำนขำยยำ  สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต  และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ธนำคำร  
ที่ท ำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น  ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดย่อม  ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งชุมชน  ตลำด  ตลำดน้ ำ  และ 
ตลำดนัด  ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทำงเข้ำออก  จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้ให้   และ
ผู้ใช้บริกำร  กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรช ำระรำคำ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรม   
สระ  ตัด  ซอยผม  แต่งผม  และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ 
 ก. โรงพยำบำล  คลินิก  สถำนทันตกรรมหรือสถำนพยำบำลทุกประเภท  ที่จัดตั้ง 

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ข. สนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ 

เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก.   
 ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล  ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง 

ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนัอยู่แล้ว  เช่น  เทนนิส  ขี่ม้ำ  ยิงปืน  ยิงธนู  และต้องไม่มีผู้ชมมำชมุนุมกนัหรือ
เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก. 

 ง. สวนสำธำรณะ  ลำน - พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำ   
ลำนกีฬำ  ให้เปิดได้เฉพำะพ้ืนที่โล่งแจ้งเพ่ือกำรเดิน  วิ่ง  ขี่หรือปั่นจักรยำน  หรือกำรออกก ำลังกำย 
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล  โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน  กำรละเล่น  กำรแสดง   

 จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์  สปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ 
ข้อ ๒ ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  ทุกประเภทมีหน้ำที่

รับผิดชอบกำรดแูลรกัษำควำมสะอำดของสถำนที่  ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้  และจัดให้มีมำตรกำรป้องกนั
โรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรให้เข้ำใช้บริกำร   

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๖)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด  19  ตำมล ำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ   สังคม  และควำมมั่นคงตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ 
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต   ตลอดจนด้ำน 
กำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง  ภำยใต้บังคับข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   
ให้สถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญำตให้เปิดบริกำรหรือมีนโยบำยสนับสนุน 
ให้เปิดด ำเนินกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ  ๑๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เช่น  ธนำคำร  โรงงำน  สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง  บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง   
ยังคงเปิดด ำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม  ส่วนสถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งให้ปิดหรือจ ำกัดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้  ในระยะแรกนี้ 
ให้ เปิดด ำเนินกำรได้ทั่วรำชอำณำจักรตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม   ทั้ งนี้   ตั้งแต่วันที่    
๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  

โรงพยำบำล  ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ซึ่งไม่รวมถึง 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดได้โดยอำจให้น ำกลับไปบริโภคที่อื่น  แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น 
ก็สำมำรถท ำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร 

ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มซึ่ งจ ำหน่ำยสุรำ   ให้ เปิดได้แต่ห้ำมกำรบริโภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพำะซูเปอร์มำร์เก็ต   
ร้ำนขำยยำ  สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต  และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ธนำคำร  
ที่ท ำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น  ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดย่อม  ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งชุมชน  ตลำด  ตลำดน้ ำ  และ 
ตลำดนัด  ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทำงเข้ำออก  จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้ให้   และ
ผู้ใช้บริกำร  กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรช ำระรำคำ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรม   
สระ  ตัด  ซอยผม  แต่งผม  และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ 
 ก. โรงพยำบำล  คลินิก  สถำนทันตกรรมหรือสถำนพยำบำลทุกประเภท  ที่จัดตั้ง 

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ข. สนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ 

เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก.   
 ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล  ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง 

ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนัอยู่แล้ว  เช่น  เทนนิส  ขี่ม้ำ  ยิงปืน  ยิงธนู  และต้องไม่มีผู้ชมมำชมุนุมกนัหรอื
เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก. 

 ง. สวนสำธำรณะ  ลำน - พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำ   
ลำนกีฬำ  ให้เปิดได้เฉพำะพ้ืนที่โล่งแจ้งเพ่ือกำรเดิน  วิ่ง  ขี่หรือปั่นจักรยำน  หรือกำรออกก ำลังกำย 
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล  โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน  กำรละเล่น  กำรแสดง   

 จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์  สปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ 
ข้อ ๒ ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  ทุกประเภทมีหน้ำที่

รับผิดชอบกำรดแูลรกัษำควำมสะอำดของสถำนที่  ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้  และจัดให้มีมำตรกำรป้องกนั
โรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรให้เข้ำใช้บริกำร   

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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โดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้ำ  กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน  กำรจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว  และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ 
ให้ค ำแนะน ำ  หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน 
กำรแพร่ของโรค  ให้เสนอผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

ประกาศ 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   

(คราวที่  ๑) 
 
 

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  ยังคงปรากฏอยู่   
แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดบัหนึ่งซึง่แสดงให้เห็นถงึขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย  ความเข้าใจ
สถานการณ์  และที่ส าคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน  แต่เนื่องจากโรคนี้ยังคงระบาดรุนแรง 
อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร   ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด 
และการไม่น าพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด   อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อ 
การแพร่เชื้อ  อีกท้ังองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้การผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรค  
พึงท าด้วยความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิก
การควบคุม  สถานการณ์ในบางประเทศได้กลับมารุนแรงขึ้นใหม่  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง  ซึ่งรัฐบาลจะได้ประเมินสถานการณ์
โดยอาจเพ่ิมความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข    
ฝ่ายความมั่นคง  ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายเศรษฐกิจ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่   ๒๘  เมษายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง  ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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โดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้ำ  กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน  กำรจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว  และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ 
ให้ค ำแนะน ำ  หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน 
กำรแพร่ของโรค  ให้เสนอผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

ประกาศ 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   

(คราวที่  ๑) 
 
 

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  ยังคงปรากฏอยู่   
แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดบัหนึ่งซึง่แสดงให้เห็นถงึขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย  ความเข้าใจ
สถานการณ์  และที่ส าคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน  แต่เนื่องจากโรคนี้ยังคงระบาดรุนแรง 
อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร   ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด 
และการไม่น าพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด   อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อ 
การแพร่เชื้อ  อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้การผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรค  
พึงท าด้วยความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิก
การควบคุม  สถานการณ์ในบางประเทศได้กลับมารุนแรงขึ้นใหม่  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง  ซึ่งรัฐบาลจะได้ประเมินสถานการณ์
โดยอาจเพ่ิมความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข    
ฝ่ายความมั่นคง  ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายเศรษฐกิจ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเม่ือวันท่ี   ๒๘  เมษายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหน่ึง  ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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ประกาศ 
เรื่อง  การให้ประกาศทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 

ตามประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินยงัคงมีผลใช้บังคับ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

เ พ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับย้ัง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ลงวันที่   
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี 
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓

ประกาศ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

เ พ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับยั้ง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีจึงให้ 
บรรดาข้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เรื่อง  การใหข้้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งทีน่ายกรฐัมนตรีก าหนด 
ตามประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินยงัคงมีผลใช้บังคับ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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ประกาศ 
เรื่อง  การให้ประกาศทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 

ตามประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินยงัคงมีผลใช้บังคับ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

เ พ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับยั้ง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ลงวันที่   
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี 
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓

ประกาศ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

เ พ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับย้ัง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีจึงให้ 
บรรดาข้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

เรื่อง  การใหข้้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งทีน่ายกรฐัมนตรีก าหนด 
ตามประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินยงัคงมีผลใช้บังคับ 

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓
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ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ที่  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 
ท่ัวรำชอำณำจักร  (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  ที่  ๕/๒๕๖๓   
เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  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  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ที่  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  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี 
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  ที่  ๕/๒๕๖๓   
เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  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  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง
ราชกิจจานุเบกษา

๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

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

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ
การด าเนินชีวิต 
 
ก. การจ าหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม  
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่
รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ 

 
 
 
1) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
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) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร  
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานใน
บางพื้นที่ได้ 
 

 
 
 
1) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล  
2) สธ. ออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 
๓) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ให้
เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายยา สนิค้าเบ็ดเตลด็ที่จ าเป็น 

๑) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 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. มี
หน้าที่ก ากับดูแล  
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 
ธนาคาร ที่ท าการหน่วยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วน
แผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะ
การน ากลับไปบริโภค 
ที่อื่น 

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 

และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒)  ศปม. จัดก าลัง
สายตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

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

1) ท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง
ในการเลือกสินค้าและการช าระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัด
กรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
2) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่น 
ส าหรับเด็ก  
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
 
 
 
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัด
ผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  
(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ 
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
๕) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด
เวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีด
ความสามารถ 
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield 
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
4) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

2. กิจกรรมด้านการออกก าลัง
กายหรือการดูแลสุขภาพ 
 
ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ 

 
 
 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ พื้น
ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

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

 
 
 
๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
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๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
อยู่เสมอ 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล 
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์  
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

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

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม.จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
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จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 

ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออก
ก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
(เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อการเดิน 
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการ
ออกก าลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วน
บุคคล) 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่อง
เล่นออกก าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร  
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ตามขีด
ความสามารถ 
2) งดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารใน
สวนสาธารณะและสนามกีฬา 
๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 
การละเล่น การแสดง 
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้   
 

๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก าหนด 
 

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

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

 
 
1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดและ
งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ  

 
 
๑) ศปก.จังหวัด, 
ศปก.อ าเภอ, ศปก.
ต าบล และอปท. มี
หน้าที่ก ากับดูแล 
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๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
๔) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด
เวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face 
Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่
ให้บริการ 
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 
 

และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
๒) ศปม. จัดก าลังสาย
ตรวจร่วม ต ารวจ 
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
ก 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 าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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