








มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร 
 เรื่อง ส่ังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 

 

หน้า 1 จาก 4 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

สถานที่ตามข้อ 1 และ 2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที ่25 เมษายน 2564 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ดังต่อไปนี้ 

1.20 สถานทีร่ับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล 
หรือสถานดูแลเด็กเฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้าง
คืนเป็นปกติธุระ  
1.21 สถานดูแลผู้สูงอายุเฉพาะที่มีการรับตัวไว้
พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน พ้ืนที่เยี่ยมญาติ รวมถึงห้องสุขา และให้
ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2)  ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
3)  ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยงน าเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง 

โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียง อย่างน้อย 1 เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ

สัมผัสระหว่างกัน 
6) ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จ านวนเด็กตามขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม     

ไม่เกิน 5 คนต่อจ านวนผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง 1 คน 
๗) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด  

รวมทั้งก ากับให้เจ้าหน้าที ่ผู้ดูแล รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 
๘) ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคส าหรับเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุร่วมด้วย 
๙) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามท่ีทางราชการก าหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
๑๐)  มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง 

ญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี ้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด  
1๑) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรค

อย่างสม่ าเสมอ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

๑๒) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิว ที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณรอเยี่ยมก่อนเข้าสถานที่  
1๓) งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
1๔) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้

กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการให้รีบรายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที  
1๕) จัดให้มีการแนะน า เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุมก ากับการให้บริการและการใช้

บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

 

1.33 ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับ
บุรุษหรือสตรี (เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย 
แต่งผม) ต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 

1) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
3) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 
5) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
7) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
8) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
9) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี  
10) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ เช่น ไทยชนะ หมอชนะ มาใช้ได้ตาม      

ความเหมาะสมและความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 

 



มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร 
 เรื่อง ส่ังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 

 

หน้า 3 จาก 4 

 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

2.1 การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม         
ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ 
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร 
ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่มทั่วไป มิให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในสถานที่ ดังกล่าว 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 2 เมตร กรณีมีระยะห่างไม่ถึง 2 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร             

ต้องจัดให้มีฉากกั้น  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด  
6) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ     

ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด 
7) ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดัง         

ภายในร้านอาหาร 
8) กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหาร         

ในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
9) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิว ที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงห้องสุขา 
11)  เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุม      

ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

2.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
มอลล์ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน
และลานกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว  
งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมที่ท าให้
เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน  

1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2)  ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
3)  ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4)  ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณาก าหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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6) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ  
 ตามขีดความสามารถ 
7) จัดให้มีพ้ืนที่รอคิว ที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
8) เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามท่ีทางราชการก าหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการ

ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ก็ได้ 

2.4 ตลาด  ตลาดน้ า ตลาดนัด ตลาดนัด
กลางคืน ตลาดโต้รุ่ง และถนนคนเดิน  
 
 
 
 
 

1) เจ้าของ ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาด เช่น การระบายอากาศภายในตลาดให้เพียงพอ เหมาะสม ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาด 

2) เจ้าของ ผู้ประกอบการจัดท าบัญชีทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง 
3) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
4) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ค้า และลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
5) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
6) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการช าระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
7) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ

สัมผัสระหว่างกัน 
8)   ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ   

ผู้ค้า และลูกจ้าง ตามขีดความสามารถ 
9)  เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ มาใช้ได้ตาม   

ความเหมาะสมและความจ าเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนทีก่็ได้ 
 

 
 


