คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิ จภาคเอกชนในศูนย์บริ หารสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด-19)
คณะทางานกลุ่มมาตรการสาหรับการกลับมาเปิ ดธุรกิ จใหม่

คู่มือสาหรับสถานประกอบการ (รายประเภท)

คณะทำงำนฯ ได้ทำงำนร่วมกับ กระทรวงสำธำรณสุข กำหนดมำตรกำรของสถำนประกอบกำรแต่ละ
ประเภทออกมำ โดยสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยและเครือข่ำย จะร่วมกันจัดกระบวนกำรเพื่อสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรกำรอย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ กำหนดแนวทำงในกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง
ของสถำนประกอบกำร โดยมีกำรประเมินควำมเสีย่ งของในแต่ละด้ำน พร้อมทัง้ ให้สมำคมกำรค้ำฯ หรือ
หน่ วยงำนกลำงของสถำนประกอบกำรนัน้ ๆ กำหนดคู่มือสาหรับสถานประกอบการ ซึ่งมีมำตรกำร
และแนวทำงปฏิบตั พิ น้ื ฐำนออกมำ เพือ่ ให้แต่ละผูป้ ระกอบกำรดำเนินกำรได้อย่ำงปลอดภัยและคล่องตัว
================================================================
1. ตลาด: ตลำดสด ตลำดนัด ตลำดน้ำ ตลำดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย
2. ร้านจาหน่ ายอาหาร: ร้ำนอำหำรทัวไป
่ ร้ำนเครื่องดื่ม ขนมหวำน ไอศครีม (นอกห้ำงสรรพสินค้ำ)
ร้ำนอำหำรริมทำง รถเข็น หำบเร่
3. กิ จการค้าปลีกค้าส่ง: Supermarket ร้ำนสะดวกซือ้ บริเวณพืน้ ทีน่ งั ่ หรือยืน รับประทำนอำหำร
รถเร่ หรือ รถวิง่ จำหน่ำยสินค้ำอุปโภค ร้ำนค้ำปลีกขนำดย่อม ร้ำนค้ำปลีกชุมชน ร้ำนขำยปลีกธุรกิจ
สือ่ สำรโทรคมนำคม
4. กีฬาและสันทนาการ: กิจกรรมในสวนสำธำรณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก กิจกรรมสนำมกีฬำกลำงแจ้ง
ทีเ่ ป็ นกำรออกกำลังกำยทีไ่ ม่ได้เล่นเป็ นทีม และไม่มกี ำรแข่งขัน
5. ร้านตัดผม ร้านเสริ มสวย: ร้ำนตัดผม เฉพำะตัด สระ ไดร์
6. อื่นๆ: ร้ำนอำบน้ ำ ตัดขนสัตว์เลีย้ ง
ข้อมูลนี้ ได้จากการทางานร่วมกับเครือข่ายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาทิ เช่น หอการค้าจังหวัด และสมาคมการค้า
ของสถานประกอบการประเภทนัน้ ๆ
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1. มาตรการป้ องกัน COVID-19 สาหรับสถานประกอบการตลาด
ตลาด: ตลำดสด ตลำดนัด ตลำดน้ำ ตลำดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย
มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริ ม

1. ทำควำมสะอำดพืน้ พืน้ ผิวสัมผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อน
1. มีกำรคัดกรองอำกำรป่ วย/ไข้
และหลังกำรจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอย
2. ไม่อนุญำตกำรให้บริกำรเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
ทุกวัน
3. อำจเพิม่ มำตรกำรใช้แอพพลิเคชันติ
่ ดตำมตัวทำง
2. ให้ผปู้ ระกอบกำร ผูใ้ ช้บริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำใช้ตำมควำมเหมำะสมและ
หน้ำกำกผ้ำเสมอ
ควำมจำเป็ น หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำร
3. ให้มจี ุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
บันทึกข้อมูลและรำยงำนในบำงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้
หรือน้ำยำฆ่ำเชือ้ โรค
4. ให้เว้นระยะห่ำงของแผง หรือระยะนั ่งหรือยืน ห่ำงกัน
อย่ำงน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผูร้ ่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลด
เวลำในกำรทำกิจกรรมให้สนั ้ ลงเท่ำทีจ่ ำเป็ น โดยถือ
หลักหลีกเลีย่ งกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน

คู่มือสาหรับสถานประกอบการตลาด
นิ ยาม 1) ขนำดเล็ก > เป็ นตลำดทีไ่ ม่มโี ครงสร้ำงอำคำรและมีกำรดำเนินกิจกำรในลักษณะเป็ นกำรชัวครำว
่
หรือ
เป็ นครัง้ ครำว หรือตำมวันทีก่ ำหนด
2) ขนำดกลำง > ตลำดทีไ่ ม่มโี ครงสร้ำงอำคำรและดำเนินกิจกำรเป็ นกำรประจำหรืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง้
3) ขนำดใหญ่ > ตลำดทีม่ โี ครงสร้ำงอำคำรและดำเนินกิจกำรเป็ นกำรประจำหรืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง้
อ้างอิง: ตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้จาแนกตลาดออกเป็น 3 ประเภท

ข้อปฏิ บตั ิ ด้านเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการ
1. สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร/สินค้ำ จะต้องกำหนดมำตรกำรระยะห่ำงของร้ำนค้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร
2. ให้เทศบำล / อปท. จัดวำงเจลล้ำงมือไว้บริเวณทำงเข้ำ-ออก ตลำด
3. ทำควำมสะอำดห้องน้ำ และจุดสัมผัส ทุกๆ 1 ชัวโมง
่ เช่น ประตู ลูกบิด
4. จัดให้มกี ำรระบำยอำกำศทีเ่ หมำะสม
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านคัดกรองผู้ใช้บริการ
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอจำม หรือเป็ นหวัด
2. อนุญำตให้เฉพำะคนทีม่ หี น้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ เข้ำใช้บริกำรเท่ำนัน้

3. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้
4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆำ่ เชือ้ สำหรับลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร ณ บริเวณ เคำเตอร์แคชเชียร์ หรือ บริเวณทีเ่ หมำะสม
5. กำหนดระยะห่ำงระหว่ำงรอสั ่งสินค้ำ/อำหำร ห่ำง 1-2 เมตร
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ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างใช้บริการในสถานที่
1. ผูใ้ ช้บริกำรทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
2. ล้ำงมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำควำมสะอำดมือ ก่อนและหลัง เข้ำมำใช้บริกำรตลำด
3. วำงแผนกำรเลือกซื้อสินค้ำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรเลือกซื้อสินค้ำ และลดระยะเวลำทีอ่ ยู่ภำยในตลำด
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านการชาระเงิ น
1. ทำงเลือกในกำรชำระเงิน
• ชำระผ่ำน ระบบ e-payment
• ชำระด้วยเงินสด โดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง
ข้อปฏิ บตั ิ หลังจากบริการเสร็จสิ้ น
1. ทำควำมสะอำดแผงจำหน่ำยอำหำรสดหรือแผงชำเเหละเนื้อสัตว์สดทุกวัน ด้วยน้ำยำทำควำมสะอำดหรือน้ำ
ผงซักฟอกและฆ่ำเชือ้
2. ทำควำมสะอำดพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ สิง่ อำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือจุดทีม่ กี ำรใช้งำนร่วมกัน
3. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้ รวมถึง
ประเมินสถำนประกอบกำร
ทีม่ า : ข้อมูลเพิ ม่ เติ มจาก สมาคมตลาดสดไทย
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2. มาตรการป้ องกัน COVID-19 สาหรับสถานประกอบการร้านจาหน่ ายอาหาร
ร้ำนอำหำรทัวไป
่ ร้ำนเครื่องดื่ม ขนมหวำน ไอศครีม (นอกห้ำงสรรพสินค้ำ) ร้ำนอำหำรริมทำง รถเข็น/
หำบเร่
นิ ยามของสถานประกอบการอาหาร แยกตามขนาด
• ร้านอาหารทั ่วไป หมำยถึง ร้ำนอำหำรทีเ่ ป็ นตึกแถว มีคูหำติดกันไม่เกิน 2 คูหำ อำทิเช่น ร้ำนก๋วยเตีย๋ ว ร้ำนข้ำวแกง
ร้ำนอำหำรตำมสั ่ง เป็ นต้น

มาตรการควบคุมหลัก
1. ทำควำมสะอำดพืน้ พืน้ ผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พืน้
โต๊ะ เก้ำอี้ ทัง้ ก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรม และให้
กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้ผปู้ ระกอบกำร พนักงำนบริกำร ผูใ้ ช้บริกำรสวม
หน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำกผ้ำ
3. ให้มจี ุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
หรือน้ำยำฆ่ำเชือ้ โรค
4. ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ และระหว่ำงทีน่ งั ่ รวมถึง
ระยะห่ำงระหว่ำงทำงเดิน อย่ำงน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผูใ้ ช้บริกำร มิให้แออัด

มาตรการเสริ ม
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอ จำม หรือ
เป็ นหวัด สำหรับผูป้ ระกอบกำร พนักงำนบริกำร
และ ผูใ้ ช้บริกำร ตำมขีดควำมสำมำรถ
2. ลดเวลำในกำรทำกิจกรรมให้สนั ้ ลงเท่ำทีจ่ ำเป็ น โดย
ถือหลักหลีกเลีย่ งกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน
3. งดดื่มหรือจำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. จัดให้มพี น้ื ทีร่ อคิว ทีม่ ที น่ี งหรื
ั ่ อยืน ห่ำงกันอย่ำง
น้อย 1 เมตร
5. อำจเพิม่ มำตรกำรใช้แอพพลิเคชันติ
่ ดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำใช้ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็ น หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำร
บันทึกข้อมูลและรำยงำนในบำงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้

คู่มือสาหรับสถานประกอบการร้านจาหน่ ายอาหาร
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านเตรียมสถานที่เพื่อให้บริ การ
1. จัดเตรียมพืน้ ทีส่ ำหรับกำรบริกำร ทีผ่ เู้ ข้ำรับบริกำรรวมพนักงำนต้องมีกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน 1 เมตร โดยให้
คำนวณจำกพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรหำรด้วยจำนวนเข้ำ ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม.
2. สถำนทีน่ งหรื
ั ่ อโต๊ะ จะต้องมีกำรเว้นระหว่ำงกัน 1-2 เมตร
3. ต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทัง้ พืน้ ทีด่ ว้ ยน้ำยำฆ่ำเชือ้ หรือน้ำยำทีม่ แี อลกอฮอล์ผสมอยู่
4. จัดทำระบบระบำยอำกำศ ให้มอี ำกำศถ่ำยเทให้สะดวก
5. จัดเตรียมภำชนะและอุปกรณ์ในกำรรับประทำนส่วนบุคคลให้กบั ลูกค้ำ และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น เครื่องปรุง
เกลือป่ น ซอสปรุงรสต่ำง ๆ เป็ นต้น
6. จัดคิวสั ่งอำหำรผ่ำน application หรือโทรศัพท์ตำมเมื่อถึงคิวเข้ำใช้บริกำร
7. งดเว้นกำรเล่นดนตรี หรือแสดงสด
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ข้อปฏิ บตั ิ ด้านคัดกรองผู้ใช้บริการ
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอจำม หรือเป็ นหวัด
2. อนุญำตให้เฉพำะคนทีม่ หี น้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ เข้ำใช้บริกำรเท่ำนัน้

3. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำน แอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้
4. จำกัดจำนวนคนเข้ำร้ำนตำมทีน่ งที
ั ่ ก่ ำหนดไว้ และให้จดั ทำคิว หรือให้รอในสถำนทีท่ จ่ี ดั ไว้บริกำรทีต่ อ้ งมีระยะห่ำง
1 เมตร
5. จัดเจลแอลกอฮอล์บริกำรโดยผูท้ เ่ี ข้ำใช้บริกำรต้องล้ำงมือทุกคน
ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างใช้บริการในสถานที่
1. กำรพูดคุยกับผูใ้ ห้บริกำรหรือผูร้ บั บริกำรให้ใช้น้ำเสียงปกติเท่ำนัน้ และไม่เปิ ดหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
2. กำหนดระยะห่ำงระหว่ำงรอสั ่งอำหำรห่ำง 1-2 เมตร
3. ให้บริกำรเมนูปรุงสุก เป็ น Set สำหรับทำนคนเดียว และให้บริกำรอำหำรทีส่ ะอำดปลอดภัย
4. จำกัด หรือลดเวลำในกำรใช้บริกำรในสถำนประกอบกำร โดยพยำยำมไม่ให้เกิน 1 ชัวโมง
่
5. งดกำรใช้ผำ้ เช็ดปำก โดยกำรใช้กระดำษแทน
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านการชาระเงิ น
1. ทำงเลือกในกำรชำระเงิน
• ชำระผ่ำน ระบบ e-payment
• ชำระด้วยเงินสด โดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น กำรมีถำดรับเงิน
• ชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น กำรมีถำดรับบัตรเครดิต
2. พนักงำนรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลำ และต้องมีกำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครัง้
3. ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรใส่ Face Shield ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร
ข้อปฏิ บตั ิ หลังจากบริการเสร็จสิ้ น
1. พนักงำนต้องทำควำมสะอำดบริเวณทีล่ ูกค้ำมีกำรสัมผัส โดยใช้น้ำยำทำควำมสะอำดหรือน้ำยำฆ่ำเชือ้
2. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้ รวมถึง

ประเมินสถำนประกอบกำร
ข้อปฏิ บตั ิ ของพนักงาน
1. ตรวจวัดอุณหภูมพิ นักงำนทุกคนก่อนเข้ำทำงำนทุกครัง้
2. พนักงำนทุกตำแหน่งสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำอยูต่ ลอดเวลำทีป่ ฏิบตั ภิ ำยในร้ำน รวมถึงหน่วยผลิตต้อง
ใส่ถุงมือทุกครัง้ ขณะปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นระหว่ำงกำรผลิตอำหำร
3. พนักงำนผูป้ ฏิบตั งิ ำนดูแลสุขอนำมัยด้วยกำรล้ำงมือ และจัดทีพ่ กั ให้พนักงำนระหว่ำงทำงำนไม่ให้นงรวมกลุ
ั่
่มกัน
4. ทำควำมสะอำดบริเวณต่ำง ๆ ภำยในร้ำน อุปกรณ์ทต่ี อ้ งมีกำรสัมผัส รวมถึงจุดทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชือ้
ทุกๆ 1 ชัวโมง
่
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3. มาตรการป้ องกัน COVID-19 สาหรับสถานประกอบการกิ จการค้าปลีกค้าส่ง
Supermarket ร้ำนสะดวกซื้อ บริเวณพืน้ ทีน่ งั ่ หรือยืน รับประทำนอำหำร รถเร่ หรือ รถวิง่ จำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค ร้ำนค้ำปลีกขนำดย่อม ร้ำนค้ำปลีกชุมชน ร้ำนขำยปลีกธุรกิจสือ่ สำรโทรคมนำคม
มาตรการควบคุมหลัก
1. ให้ทำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดทำควำมสะอำดพืน้
ผิวสัมผัสทีม่ โี อกำสสัมผัสบ่อย อยู่เสมอ และให้
กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้พนักงำนบริกำร และผูใ้ ช้บริกำรสวมหน้ำกำก
อนำมัย หรือ หน้ำกำกผ้ำ เสมอ
3. ให้มจี ุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์
เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชือ้ โรค
4. ให้เว้นระยะนั ่ง หรือยืน ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผูใ้ ช้บริกำรมิให้แออัด หรือ
พิจำรณำกำหนดมำตรกำรลดเวลำในกำรใช้
บริกำรให้สนั ้ ลงเท่ำทีจ่ ำเป็ น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
กำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน

มาตรการเสริ ม
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอ จำม หรือ
เป็ นหวัด สำหรับผูป้ ระกอบกำร พนักงำนบริกำร
และ ผูใ้ ช้บริกำร ตำมขีดควำมสำมำรถ
2. จัดให้มพี น้ื ทีร่ อคิว ทีม่ ที น่ี งหรื
ั ่ อยืน ห่ำงกันอย่ำง
น้อย 1 เมตร
3. อำจเพิม่ มำตรกำรใช้แอพพลิเคชันติ
่ ดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำใช้ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็ น หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำร
บันทึกข้อมูลและรำยงำนในบำงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้

คู่มือสาหรับสถานประกอบการกิ จการค้าปลีกค้าส่ง
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านเตรียมสถานที่เพื่อให้บริ การ
1. จัดพืน้ ทีใ่ ห้บริกำร โดยเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ประมำณ 1 – 2 เมตร
2. จัดให้มจี ุดบริกำรเจลล้ำงมือสำหรับผูใ้ ช้บริกำรทุกคน ณ บริเวณ เคำน์เตอร์ แคชเชียร์ หรือ บริเวณทีเ่ หมำะสม
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านคัดกรองผู้ใช้บริการ
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอจำม หรือเป็ นหวัด
2. อนุญำตให้เฉพำะคนทีม่ หี น้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ เข้ำใช้บริกำรเท่ำนัน้

3. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำน แอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้
ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างใช้บริการในสถานที่
1. เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกำรเดินภำยในพืน้ ที่ 1-2 เมตร
2. พนักงำนทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำรผ้ำตลอดเวลำ
3. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆำ่ เชือ้ สำหรับพนักงำน และลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร ณ บริเวณเคำน์เตอร์แคชเชียร์ หรือ
บริเวณทีเ่ หมำะสม
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ข้อปฏิ บตั ิ ด้านการชาระเงิ น
1. ทำงเลือกในกำรชำระเงิน
• ชำระผ่ำน ระบบ e-payment
• ชำระด้วยเงินสด โดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น กำรมีถำดรับเงิน
• ชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น กำรมีถำดรับบัตรเครดิต
2. พนักงำนรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลำ และต้องมีกำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครัง้
3. ผูใ้ ห้บริกำรต้องมีกำรใส่ Face Shield ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร
ข้อปฏิ บตั ิ หลังจากบริการเสร็จสิ้ น
1. พนักงำนต้องทำควำมสะอำดบริเวณทีล่ ูกค้ำมีกำรสัมผัส โดยใช้น้ำยำทำควำมสะอำดหรือน้ำยำฆ่ำเชือ้
2. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้ รวมถึงประเมิน
สถำนประกอบกำร
ข้อปฏิ บตั ิ ของพนักงาน
1. ตรวจวัดอุณหภูมพิ นักงำนทุกคนก่อนเข้ำทำงำนทุกครัง้
2. พนักงำนทุกตำแหน่งสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำอยูต่ ลอดเวลำทีป่ ฏิบตั ภิ ำยในร้ำน รวมถึงหน่วยผลิตต้อง
ใส่ถุงมือทุกครัง้ ขณะปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นระหว่ำงกำรผลิตอำหำร
3. พนักงำนผูป้ ฏิบตั งิ ำนดูแลสุขอนำมัยด้วยกำรล้ำงมือ และจัดทีพ่ กั ให้พนักงำนระหว่ำงทำงำนไม่ให้นงรวมกลุ
ั่
่มกัน
4. ทำควำมสะอำดบริเวณต่ำงๆ ภำยในร้ำน อุปกรณ์ทต่ี อ้ งมีกำรสัมผัส รวมถึงจุดทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชือ้
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4. มาตรการป้ องกัน COVID-19 สาหรับกีฬาและสันทนาการ
กิจกรรมในสวนสำธำรณะได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก
กิจกรรมสนำมกีฬำกลำงแจ้งทีเ่ ป็ นกำรออกกำลังกำยทีไ่ ม่ได้เล่นเป็ นทีม และไม่มกี ำรแข่งขัน
มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริ ม

1. ให้ทำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดทำควำมสะอำด
อุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกำย พืน้ ผิวสัมผัสของ
สถำนทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ก่อนและหลังจัดกิจกรรม ให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้เจ้ำหน้ำที่ ผูร้ ่วมกิจกรรม และผูใ้ ช้บริกำรสวม
หน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำกผ้ำ
3. ให้มจี ุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
หรือน้ำยำฆ่ำเชือ้ โรค
4. ให้เว้นระยะกำรทำกิจกรรมอย่ำงน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผูใ้ ช้บริกำรมิให้แออัด และลดเวลำ
ในกำรทำกิจกรรมให้สนั ้ ลงเท่ำทีจ่ ำเป็ น โดยถือหลัก
หลีกเลีย่ งกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน
4.

1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอ จำม หรือเป็ น
หวัด สำหรับผูใ้ ช้บริกำร ก่อนเข้ำสถำนที่ ตำมขีด
ควำมสำมำรถ
2. งดจำหน่ำยสินค้ำ งดรับประทำนอำหำรใน
สวนสำธำรณะและสนำมกีฬำ
3. ต้องไม่มผี ชู้ มมำชุมนุมกันหรือเป็ นกำรแข่งขัน
กำรละเล่น กำรแสดง
4. อำจเพิม่ มำตรกำรใช้แอพพลิเคชันติ
่ ดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำใช้ตำมควำมเหมำะสมและควำม
จำเป็ น หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูล
และรำยงำนในบำงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้

คู่มือสาหรับสถานประกอบการกีฬาแลสันทนาการ
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านเตรียมสถานที่เพื่อให้บริ การ
1. จัดให้มจี ุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำควำมสะอำดมือ
2. ทำควำมสะอำดพืน้ ทีโ่ ดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดทีม่ กี ำรใช้ร่วมกัน ทัง้ นี้ควรทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำทำ
ควำมสะอำด หรือสำรฆ่ำเชือ้ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยำฆ่ำเชือ้ ทีม่ สี ่วนผสมของคลอรีน
3. กรณีทม่ี หี อ้ งน้ำ ให้ดแู ลบริเวณอ่ำงล้ำงมือและห้องส้วมให้สะอำด และจัดให้มสี บู่สำหรับล้ำงมืออย่ำงเพียงพอ
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านคัดกรองผู้ใช้บริการ
1. จัดให้มจี ุดคัดกรองผูม้ ำใช้สวนสำธำรณะ
2. ให้ทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ และให้ทำควำมสะอำดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
3. ให้ควำมรู้ คำแนะนำ ถึงวิธกี ำรใช้สวนสำธำรณะอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยจำกโรค

4. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้
ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างใช้บริการในสถานที่
1. เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล อยูห่ ่ำงจำกคนอื่นอย่ำงน้อย 1-2 เมตร
2. งดกำรรวมตัวระหว่ำงบุคคล และลดกำรใช้เสียงดัง
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ข้อปฏิ บตั ิ ด้านการชาระเงิ น
ชำระผ่ำน ระบบ e payment หรือ ชำระด้วยเงินสดโดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง
ข้อปฏิ บตั ิ หลังจากบริการเสร็จสิ้ น
1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย

2. ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำน แอพพลิเคชั ่น หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้ รวมถึง
ประเมินสถำนประกอบกำร
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5. มาตรการป้ องกัน COVID-19 สาหรับ ร้านเสริ มสวย ร้านตัดผม เฉพาะตัด สระ ไดร์
มาตรการควบคุมหลัก
1. ให้ทำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดทำควำมสะอำด
พืน้ ผิวสัมผัสของร้ำน อุปกรณ์ ก่อนและหลังกำร
ให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้ ช่ำงตัดผมและผูใ้ ช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือ หน้ำกำกผ้ำ เสมอ
3. ให้มจี ุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์
เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชือ้ โรค
4. ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอีต้ ดั ผม อย่ำงน้อย
1.5 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผูใ้ ช้บริกำรมิให้แออัด ด้วยกำร
ลดเวลำในกำรทำกิจกรรมให้สนั ้ ลงเท่ำทีจ่ ำเป็ น
และงดรอรับบริกำรภำยในร้ำน โดยถือหลัก
หลีกเลีย่ งกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน

มาตรการเสริ ม
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอ จำม หรือ
เป็ นหวัด ทัง้ ช่ำงตัดผม ผูช้ ว่ ย และผูใ้ ช้บริกำร
ตำมขีดควำมสำมำรถ
2. ให้ช่ำงตัดผมและผูช้ ่วย (ถ้ำมี) สวม face shield
และเสือ้ คลุมแขนยำวทุกครัง้ ทีใ่ ห้บริกำร
3. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอจำม หรือ
เป็ นหวัด ทัง้ ช่ำงตัดผม ผูช้ ว่ ยและผูใ้ ช้บริกำร
4. ให้มกี ำรเปลีย่ นผ้ำคลุมตัดผมทุกครัง้ ทีใ่ ห้บริกำร
5. เพิม่ กำรจัดกำรให้มกี ำรระบำยอำกำศภำยในร้ำน
ทีด่ ี
6. อำจเพิม่ มำตรกำรใช้แอพพลิเคชันติ
่ ดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำใช้ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็ น หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำร
บันทึกข้อมูลและรำยงำนในบำงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้

คู่มือสาหรับสถานประกอบการร้านเสริ มสวย ร้านตัดผม เฉพาะตัด สระ ไดร์
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการ
1. ไม่ให้มที น่ี งรอในร้
ั่
ำน
2. ใช้บตั รคิว โดยมีกำรนัดคิว และมีใบนัดคิว
3. จัดสถำนทีพ่ น้ื ทีใ่ ห้บริกำร ทีน่ งั ่ และทีน่ อนสระผม ต้องเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เมตร ต่อ 1 คน
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านคัดกรองผู้ใช้บริการ
1. มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ ไอจำม หรือเป็ นหวัด ทัง้ ช่ำงตัดผม ผูช้ ่วยและผูใ้ ช้บริกำร
2. อนุญำตให้เฉพำะคนทีม่ หี น้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ เข้ำใช้บริกำรเท่ำนัน้
3. จัดเจลแอลกอฮอล์บริกำรโดยผูท้ เ่ี ข้ำใช้บริกำรจำเป็ นต้องล้ำงมือทุกคน
4. ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำร เช่น ผ่ำน QR code ผ่ำน Application จดชื่อในสมุดทีม่ เี บอร์หรือทีอ่ ยูท่ ส่ี ำมำรถติดต่อได้
ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างใช้บริการในสถานที่
1. เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันไม่ต่ำกว่ำ 1 เมตร ต่อ 1 คน
2. จำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำใช้บริกำร
3. สวมหน้ำกำกอนำมัย อยูต่ ลอดเวลำทีบ่ ริกำร
4. ล้ำงมือทุกครัง้ ทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำแต่ละรำย
5. สวมถุงมือขณะให้บริกำร
6. ห้ำมใช้มดี โกน เพื่อป้ องกันกำรถลอก
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7.
8.
9.
10.

ต้องมีผำ้ คลุมสำหรับช่ำง เพื่อป้ องกันละอองติดเสือ้ ผ้ำ
งดเว้นกำรให้บริกำรทีต่ อ้ งใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ทีไ่ ม่สำมำรถทำควำมสะอำดได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้ำ
ใช้เวลำในกำรบริกำรลูกค้ำให้น้อยทีส่ ุด ไม่เกิน 2 ชัวโมง
่
เน้นให้บริกำรอย่ำงเดียว ไม่ควรพูดคุยกันในร้ำนเลย หรือให้คุยกันน้อยทีส่ ุด

ข้อปฏิ บตั ิ ด้านการชาระเงิ น
ชำระผ่ำน ระบบ e payment หรือ ชำระด้วยเงินสดโดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง
ข้อปฏิ บตั ิ หลังจากบริการเสร็จสิ้ น

ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำน application หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้ รวมถึง
ประเมินสถำนประกอบกำร
ข้อปฏิ บตั ิ ของพนักงาน
1. ตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงำน
2. พนักงำนทุกตำแหน่งสวมหน้ำกำกอนำมัย และ Face Shield อยู่ตลอดเวลำทีใ่ ห้บริกำร
3. พนักงำนผูป้ ฏิบตั งิ ำนดูแลสุขอนำมัยด้วยกำรล้ำงมือให้สะอำด
4. เครื่องมือช่ำงทุกๆ ชนิด ต้องทำควำมสะอำดเสมอ เช่น หวีทใ่ี ช้ตอ้ งล้ำงด้วยแอลกอฮอล์ทุกครัง้ หลังจำกใช้กบั ลูกค้ำ
แต่ละคน หรือผ้ำขนหนูให้ใช้ผนื ละคนเท่ำนัน้
5. ทำควำมสะอำดบริเวณต่ำงๆ ภำยในร้ำน อุปกรณ์ทต่ี อ้ งมีกำรสัมผัส รวมถึงจุดทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชือ้
ทุกๆ 1 ชัวโมง
่
6. ให้พนักงำนหยุดงำนเมื่อมีอำกำรไข้ หรืออำกำรทำงเดินหำยใจ
ที่มา : ข้อมูลเพิ่มเติ มจาก สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
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6. มาตรการป้ องกัน COVID-19 สาหรับ ร้านอาบน้า ตัดขนสัตว์เลี้ยง
มาตรการควบคุมหลัก
1. ให้ทำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดทำควำมสะอำด
พืน้ ผิวสัมผัสของร้ำน อุปกรณ์ ก่อนและหลังกำร
ให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้ช่ำงตัดขนและผูใ้ ช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือ หน้ำกำกผ้ำ เสมอ
3. ให้มจี ุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์
เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชือ้ โรค
4. ให้ควบคุมจำนวนผูใ้ ช้บริกำรมิให้แออัด ด้วยกำร
ลดเวลำในกำรทำกิจกรรมให้สนั ้ ลงเท่ำทีจ่ ำเป็ น
และงดรอรับบริกำรภำยในร้ำน โดยถือหลัก
หลีกเลีย่ งกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน

มาตรการเสริ ม
1. ให้ช่ำงตัดขนสัตว์ และผูช้ ว่ ย (ถ้ำมี) สวม face
shield และเสือ้ คลุมแขนยำวทุกครัง้ ทีใ่ ห้บริกำร
2. คัดกรองอำกำรป่ วย ไข้ และงดบริกำรเจ้ำของสัตว์
หรือสัตว์ทม่ี อี ำกำรป่ วยทำงเดินหำยใจ
3. อำจเพิม่ มำตรกำรใช้แอพพลิเคชันติ
่ ดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ำใช้ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็ น หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำร
บันทึกข้อมูลและรำยงำนในบำงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้

คู่มือสาหรับสถานประกอบการร้านอาบน้า ตัดขนสัตว์เลี้ยง
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการ
1. ไม่ให้มที น่ี งรอในร้
ั่
ำน
2. ใช้บตั รคิว โดยมีกำรนัดคิว และมีใบนัดคิว
ข้อปฏิ บตั ิ ด้านคัดกรองผู้ใช้บริการ
1. ตรวจวัดอุณหภูมลิ ูกค้ำทุกคนก่อน นำส่งสัตว์เลีย้ ง
2. ให้ลูกค้ำสวมหน้ำกำกอนำมัย ก่อนนำสัตว์เลีย้ งเข้ำมำใช้บริกำรภำยในร้ำน
3. จัดเตรียมแจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร ณ บริเวณทำงเข้ำร้ำน เคำน์เตอร์แคชเชียร์ หรือ บริเวณที่
เหมำะสม
4. ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำร เช่น ผ่ำน QR code ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ จดชื่อในสมุดทีม่ เี บอร์หรือทีอ่ ยูท่ ส่ี ำมำรถติดต่อได้
ข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างใช้บริการในสถานที่
1. เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันไม่ต่ำกว่ำ 1 เมตร
2. จำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำใช้บริกำร
3. สวมหน้ำกำกอนำมัย และ Face Shield อยู่ตลอดเวลำทีบ่ ริกำรและปฏิบตั งิ ำน
4. ล้ำงมือทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำน
5. สวมถุงมือแพทย์ป้องกันเชือ้ โรค
6. ใส่ชุดผ้ำคลุมและหมวกคลุมผมสำหรับช่ำง เพื่อป้ องกันเชือ้ โรคและขนสัตว์ตดิ เสือ้ ผ้ำ
7. จัดเตรียมอุปกรณ์และทำควำมสะอำดด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่ำงสม่ำเสมอ
8. ลดกำรพูดคุยกับคนและสัตว์ในร้ำน
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ข้อปฏิ บตั ิ ด้านการชาระเงิ น
ชำระผ่ำน ระบบ e-payment หรือ ชำระด้วยเงินสดโดยไม่สมั ผัสมือโดยตรง
ข้อปฏิ บตั ิ หลังจากบริการเสร็จสิ้ น

ขอควำมร่วมมือบันทึกรำยละเอียดกำรเข้ำใช้บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ หรือ กำรจดชื่อและเบอร์ตดิ ต่อได้ รวมถึง
ประเมินสถำนประกอบกำร
ข้อปฏิ บตั ิ ของพนักงาน
1. ตรวจวัดอุณหภูมพิ นักงำนทุกวัน
2. พนักงำนทุกตำแหน่งสวมหน้ำกำกอนำมัย และ Face Shield อยู่ตลอดเวลำทีใ่ ห้บริกำร
3. พนักงำนผูป้ ฏิบตั งิ ำนดูแลสุขอนำมัยด้วยกำรล้ำงมือให้สะอำด
4. เครื่องมือช่ำงทุกๆ ชนิด ต้องทำควำมสะอำดเสมอ อำทิ อ่ำงอำบน้ำสัตว์ตอ้ งล้ำงด้วยน้ำยำฆ่ำเชือ้ หวีแปลงขนสัตว์ทใ่ี ช้ตอ้ งล้ำง
ด้วยแจลแอลกอฮอล์ทุกครัง้ หลังจำกบริกำรเสร็จ
5. ทำควำมสะอำดบริเวณต่ำงๆ ภำยในร้ำน อุปกรณ์ทต่ี อ้ งมีกำรสัมผัส รวมถึงจุดทีใ่ ห้บริกำรลูกค้ำ พืน้ ร้ำนด้วยน้ำยำฆ่ำเชือ้
6. ให้พนักงำนหยุดงำนเมื่อมีอำกำรไข้ หรืออำกำรทำงเดินหำยใจ
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