
กิจการ/กิจกรรม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ

6.1 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ภัตตาคาร 
สวนอาหาร ร้านอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมทัว่ไป ทัง้ทีม่ีการ
จ าหน่ายและไม่มีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ห้ามบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ในร้าน 
หรือสถานทีใ่ห้บริการ โดยเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 
23.00 น.

1) จ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมทัว่ไปทีบ่ริโภคในร้านได้โดยเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามการบริโภคสุรา
    หรือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ภายในร้านโดยเด็ดขาด
2) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
3) ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสุราหรือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์
4) ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขแนะน า สวมผ้ากันเปือ้น หมวกคลุมผม 
    ในขณะให้บริการ จัดโต๊ะให้ลูกค้านั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ท าความสะอาดโต๊ะอาหาร และทีน่ั่งทุกคร้ังก่อนให้บริการลูกค้า
    รายต่อไป 
5) กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตัวเอง
6) ร้านค้าประเภท แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ซ้ือ ผู้ขาย ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และผู้ขาย
    ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขแนะน า ในขณะให้บริการ

6.2 ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือท าเล็บ 1) ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขแนะน า และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า 
    (Face Shield) ขณะให้บริการ 
2) ผู้ให้บริการต้องล้างมือด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์ เจล ทุกคร้ัง ก่อนและหลังให้บริการ 
3) อุปกรณ์ทีใ่ช้ ผ้าคลุมตัว และเก้าอี้นั่ง ต้องท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ ายาฆา่เชื้อโรคทุกคร้ัง ก่อนและหลัง
    ให้บริการ หรือเปล่ียนผ้าคลุมตัวส าหรับลูกค้าทุกราย (ลูกค้า 1 คน : 1 ผืน) 
4) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.50 เมตร 
5) จ ากัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

แนบท้ายค าสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที ่ 3093/2564 ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี

กิจการ/กิจกรรม ตามขอ้ 6 ของค าสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที ่3093/2564 ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2564  
เจ้าของ ผู้จัดการสถานที ่หรือผู้จัดให้มกิีจกรรมตอ้งปฏิบัตติามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดงัน้ี
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6.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ 
ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานทีจ่ัดนิทรรศการ 
หรือสถานทีป่ระกอบการอื่นทีม่ีลักษณะคล้ายกัน
เปิดให้บริการได้ภายในก าหนดเวลาปกติตามกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้อง

1) ให้เปิดให้บริการได้ภายในก าหนดเวลาปกติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ งดเว้นการจัดกิจกรรม
    ส่งเสริมการขาย ส่วนทีเ่ป็นตู้เกม ร้านเกม เคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นหยอดเหรียญ สวนสนุก และเคร่ืองเล่นทีม่ีพืน้ผิวสัมผัสมาก 
    เช่น บ้านลม บ้านบอล งดให้บริการ
2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและช าระสินค้า อย่างน้อย 1 เมตร
3) พืน้ทีแ่ละกิจกรรมทีเ่ปิดด าเนินการให้ควบคุมมิให้มีกิจกรรมทีใ่ช้เสียงดังภายในสถานที ่หรือกิจกรรมทีท่ าให้เกิดความแออัด
    หรือมีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก
4) จัดให้มีระบบระบายอากาศทีดี่ภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ให้ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ และจัดการฆา่เชื้อโรค
    อย่างสม่ าเสมอ
5) ให้เจ้าของสถานที ่หรือผู้เช่าสถานที ่หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
    มาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการก าหนด
6) ให้พิจารณาติดต้ังกล้องวงจรปิดเพือ่บันทึกภาพการให้บริการและการใช้บริการ ให้ครอบคลุมพืน้ทีส่ถานประกอบการ 
    เพือ่ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

6.4 โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
และสถานทีพ่ักทีม่ีชื่อเรียกอย่างอื่น ทีม่ีการให้บริการ
ทีพ่ักแบบรายวัน ซ่ึงแจ้งความประสงค์จะด าเนิน
กิจการต่อไปให้นายอ าเภอท้องทีใ่นฐานะผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการพืน้ทีท่ราบแล้ว

1) กรณีมีผู้เข้าพักทีเ่ดินทางมาจากจังหวัดซ่ึงเป็นพืน้ทีค่วบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพืน้ทีค่วบคุมสูงสุด (ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี)
    มีหน้าทีต้่องแจ้งการเดินทางดังกล่าว ต่อนายอ าเภอท้องทีเ่พือ่ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคทีท่างราชการก าหนด
2) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน เพือ่บันทึกข้อมูลผู้เข้าพักทุกราย โดยอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ 
    และหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ และจะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคทีท่างราชการก าหนดโดยเคร่งครัด
3) หากพบผู้เข้าพักคนใด ทีม่ีลักษณะอาการเข้าข่ายทีต้่องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เช่น ไอ จาม 
    เหนื่อยหอบ มีไข้ มีน้ ามูก ให้แจ้งนายอ าเภอท้องทีใ่นฐานะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพืน้ทีท่ราบโดยทันที

6.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
เปิดให้บริการได้ภายในก าหนดเวลาปกติตามกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้อง

1) ให้เปิดให้บริการได้ภายในก าหนดเวลาปกติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ 
2) ผู้ให้บริการต้องสวมผ้ากันเปือ้น หมวกคลุมผม ในขณะให้บริการ 
3) จัดให้ลูกค้าเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและช าระค่าสินค้าห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
4) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าทีจ่ าเป็น 
5) งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทีท่ าให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคน
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6.6 สวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานกิจกรรม ทีม่ีการ
ออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมแบบกลุ่ม พืน้ทีก่ิจกรรม
สาธารณะ หรือสนามกีฬากลางแจ้ง สามารถจัดกิจกรรม
ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจ ากัดจ านวนผู้ร่วม
กิจกรรมมิให้แออัดตามความเหมาะสมของพืน้ที่
และจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนามไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของความจุสนามแล้วแต่กรณี

1) การจัดกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนามไม่เกินกึ่งหนึ่งของความจุสนาม
    จ ากัดจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามความเหมาะสมของพืน้ทีแ่ล้วแต่กรณี
2) รักษาระยะห่างระหว่างผู้ออกก าลังกายหรือผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน อย่างน้อย 3 เมตร  
3) ห้ามน าอาหาร เคร่ืองด่ืม มาจ าหน่ายหรือบริโภคในสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาฯ

6.7 สระว่ายน้ า สวนน้ า ทัง้กลางแจ้งและในร่ม
เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

1) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานทีค่วบคุมโดยให้ผู้รับบริการเว้นระยะห่าง
    ระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ าอย่างน้อย 2 เมตร 
2) ให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยเพือ่ให้ค าแนะน า ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ โดยจ ากัดจ านวน 8 ตารางเมตร ต่อ 1 คน 
    ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสวนน้ า/สระน้ า 
3) สระน้ าเพือ่การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ าในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เคร่ืองเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้ด าเนินการได้
    โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจ ากัดจ านวนผู้เล่นตามจ านวนเคร่ืองเล่นและขนาดพืน้ที่
4) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ าในสวนน้ า/สระน้ า ให้มีความเป็นกรด – ด่าง ระดับคลอรีนตกค้างให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
    การฆา่เชื้อโรคในระบบ

6.8 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
หอศิลป์ สวนสัตว์หรือสถานทีจ่ัดแสดงสัตว์ สถานที่
ท่องเทีย่วบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาการ
จัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สถานแสดงพันธุสั์ตว์น้ าบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติ และสถานทีท่่องเทีย่วอ่างเก็บน้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ในส่วนของตัวเขื่อนกระเสียว ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพือ่การศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม

1) ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานทีค่วบคุมจ านวนผู้เข้าใช้บริการให้มีความเหมาะสมกับสถานที ่โดยเว้นระยะทีน่ั่ง
    และยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
2) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด จัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ โดยให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้าชม
    ในส่วนนอกอาคารได้ไม่เกิน 10 คน/กลุ่ม การใช้บริการหรือเข้าชมภายในอาคารได้ไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม ภายใต้การน าชม
    ของเจ้าหน้าทีป่ระจ าสถานที ่
3) ห้องสมุดสาธารณะให้จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างทีน่ั่ง อย่างน้อย 1 เมตร 
4) ส าหรับสวนสัตว์หรือสถานทีจ่ัดแสดงสัตว์ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมในพืน้ทีจ่ัดแสดงทีเ่ป็น
    การรวมกลุ่ม
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6.9 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริม
ความงาม สถานทีสั่กหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 
21.00 น.

1) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทีถู่กวิธีตามทีก่ระทรวง
    สาธารณสุขแนะน า หรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) ขณะให้บริการ 
2) ผู้ให้บริการต้องล้างมือด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์ เจล ทุกคร้ัง ก่อนและหลังให้บริการ 
3) อุปกรณ์ทีใ่ช้ เก้าอี้นั่ง ต้องท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ ายาฆา่เชื้อโรคทุกคร้ัง ก่อนและหลังให้บริการ หรือเปล่ียน
    อุปกรณ์ทีใ่ช้ ส าหรับลูกค้าทุกราย 
4) จ ากัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
5) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 
    1.50 เมตร 
6) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารทีดี่ รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆา่เชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ

6.10 สถานทีจ่ัดตลาดนัดและตลาดสด 1) ก าหนดทางเข้า – ออก ให้ชัดเจนเพียงทางเดียว เพือ่ควบคุมจ านวนผู้มาใช้บริการไม่ให้มีสภาพแออัดหรืออาจเกิดภาวะ
    ไร้ระเบียบ โดยจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์ เจล ส าหรับล้างมือ บริเวณทางเข้า – ออก และตรวจวัดไข้
    ผู้ซ้ือทุกราย
2) ให้ผู้จัดตลาดนัดจัดท าทะเบียนผู้ขาย ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ – นามสกุล ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจัดให้มี
    การแสดงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายให้ผู้ซ้ือทราบและให้มีการตรวจวัดไข้ผู้ขายในตลาดนัดก่อนให้มี
    การจัดต้ังแผง หากพบผู้ขายทีม่ีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ห้ามไม่ให้เข้ามาขายของในตลาดนัดโดยเด็ดขาด
3) ให้ผู้จัดตลาดนัดจัดบริเวณแผงจ าหน่ายสินค้าให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทางเดินสัญจรภายในตลาดมีความกว้าง
    ไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน
    โรคโควิด-19 ตลอดเวลาทีเ่ปิดขาย และควบคุมให้ผู้ซ้ือต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทีถู่กวิธีตามทีก่ระทรวง
    สาธารณสุขแนะน าทุกคน ผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทีถู่กวิธีตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขแนะน า 
    สวมผ้ากันเปือ้น หมวกคลุมผมส าหรับผู้ขายอาหารพร้อมบริโภค ร้านค้าทุกร้าน ต้องจัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ
    ให้ลูกค้า
4) การซ้ือขายสินค้าในตลาดนัดให้งดเว้นการสัมผัสโดยตรงกับอาหารทีพ่ร้อมบริโภค
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6.11 การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพืน้ทีจ่ังหวัด 1) ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทีถู่กวิธีตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข
    แนะน าตลอดเวลา
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู ่หรือแอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆา่เชื้อโรค และตรวจวัดอุณหภูมิ
    ก่อนขึ้นรถโดยสาร รถตู้ รถไฟ เรือโดยสาร ทุกคร้ัง
3) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด พิจารณาเพิม่รอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน
4) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที ่และเพิม่มาตรการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ/
    ไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
5) จอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่างเพือ่ระบายอากาศภายในรถขณะเดินทาง ทุก 2 ชั่วโมง ให้ท าความสะอาด
    เคร่ืองปรับอากาศสม่ าเสมอ 
6) จัดให้มีพืน้ทีร่อคิวทีม่ีทีน่ั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณสถานีขนส่งและชานชาลา มิให้มีกิจกรรมทีใ่ช้เสียงดัง
    ภายในสถานที ่งดกิจกรรมทีท่ าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน
7) สอดส่องไม่ให้ผู้โดยสารทีเ่ป็นแรงงานต่างด้าว ใช้บริการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ ทีจ่ะเป็นการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าว

6.12 สถานทีป่ระกอบการเพือ่สุขภาพ สปา 
และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. 

1) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทีถู่กวิธี
    ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขแนะน าตลอดเวลาขณะใช้บริการ 
2) ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 
3) เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1.50 เมตร
4) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ าแบบรวม อย่างน้อย 2 เมตร ตรวจสอบ
    คุณภาพน้ าในบ่อออนเซ็นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆา่เชื้อโรคในระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจ าทุกวัน
5) จ ากัดเวลาใช้บริการแต่ละรายไม่เกิน 2 ชั่วโมง

6.13 สนามพระเคร่ือง ศูนย์พระเคร่ือง          1) งดเว้นการจัดกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
2) เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
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6.14 สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานทีบ่ริการดูแล สถานที่
พ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นทีจ่ัดสวัสดิการ
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ

1) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที ่ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทีถู่กวิธีตามทีก่ระทรวง
    สาธารณสุขแนะน า ในช่วงทีม่ีกิจกรรมรวมกลุ่ม
2) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ทีน่อนหรือเตียงอย่างน้อย 1 เมตร
3) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน โดยถือหลักหลีกเล่ียงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
4) ส าหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ สถานทีบ่ริการดูแล สถานทีพ่ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นทีจ่ัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
    หรือผู้สูงอายุ ทีเ่ป็นของทางราชการให้เป็นไปตามทีห่น่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีก่ ากับดูแล หรือทีศู่นย์บริหารสถานการณ์
    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ก าหนด

6.15 ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 1) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน จัดให้มีระบบคิว โดยมีพืน้ทีร่อคิวทีม่ีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
    และต้ังอุปกรณ์ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
2) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยคิดจ านวนใช้บริการตามขนาดพืน้ที ่เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร 
    ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจ ากัดระยะเวลา
    การใช้บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อรอบ ทัง้นี้ มีการพักท าความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ
3) ให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานที ่โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ในการบันทึกข้อมูล 
    หรือใช้การลงทะเบียน ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในการบันทึกข้อมูลทดแทน
4) จัดให้มีระบบระบายอากาศทีดี่ภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา และท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ
5) ให้งดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในร้าน
6) งดกิจกรรมทีท่ าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล
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6.16 สถานทีห่รือสนามออกก าลังกายในร่ม สนาม
กีฬาในร่ม ฟิตเนส โยคะ สถานทีเ่ล่นโบว์ล่ิง สเก็ต
หรือโรลเลอร์เบลด หรือสถานทีอ่อกก าลังกาย
ทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เปิดให้บริการ
ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจ ากัดจ านวน
ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามความเหมาะสม
ของพืน้ทีแ่ละจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนามไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของความจุสนามแล้วแต่กรณี

1) ให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.การแข่งขันกีฬาสามารถด าเนินการได้ ให้มีผู้เชียร์หรือผู้ชมอยู่ในสนามการแข่งขันได้
    ไม่เกินร้อยละ 50 ของพืน้ทีค่วามจุผู้ชม 
2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารทีดี่ รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆา่เชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ
3) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันไทยชนะโดยสามารถติดตามนักกีฬาและทีมงาน รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมได้ทุกคน 
    หากพบผู้ป่วยหรือผู้ทีม่ีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการจัดกิจกรรม
4) ควบคุมจ านวนผู้ชมการแข่งขัน มิให้แออัดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทัง้นี้ ให้มีการจ ากัดจ านวนผู้เข้าชม
    การแข่งขันกีฬาได้ตามประเภทสนามกีฬา และลักษณะการเชียร์ตามชนิดกีฬาทีแ่ข่งขัน
5) การน าผู้ชมการแข่งขันเข้าและออกจากสนามกีฬาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนดของหน่วยงานรับผิดชอบ 
    โดยถือหลักหลีกเล่ียงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
6) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างฝึกซ้อม การเรียนการสอน การแข่งขัน 
    หรือการชมการแข่งขัน รวมทัง้จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และจุดลงทะเบียนทีเ่พียงพอกับจ านวนผู้ชมการแข่งขัน
7) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ชมการแข่งขัน ตรวจตราควบคุม ก ากับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
    ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

6.17 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ หรือ
สถานทีท่ีจ่ัดให้มีการแสดงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

1) จ ากัดจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชมให้มีความเหมาะสมกับสถานทีม่ิให้แออัด
2) โรงมหรสพให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ล าตัด ง้ิว หรือการแสดงพืน้บ้านอื่นๆ โดยก าหนดทางเข้า – ออก ให้ชัดเจน
    เพียงทางเดียว เพือ่ควบคุมจ านวนผู้มาใช้บริการไม่ให้มีสภาพแออัด หรืออาจเกิดภาวะไร้ระเบียบและตรวจวัดไข้ผู้ใช้บริการ
    ทุกราย
3) เว้นระยะทีน่ั่งห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4) ให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานที ่โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ในการบันทึกข้อมูล 
    หรือใช้การลงทะเบียน ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในการบันทึกข้อมูลทดแทน
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