
ข้อเสนอการยกระดับมาตรการ กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคมุสูงสุดและเข้มงวด 

มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) 
ส าหรับ ร้านอาหาร 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
1 กันยายน 2564 

ใช้ในการแถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุข 



ระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด ตามข้อก าหนด ฉ.32 บังคับใช้ 1 ก.ย. 64  



บริโภคสุราหรือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในร้านได้ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ “ร้านอาหาร” 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  
29 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
37 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุม 
11 จังหวัด 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 

การจัดที่นั่งบริโภคอาหารในร้าน (การรวมกลุ่ม) ระยะเวลาให้บริการ การบริโภคสุรา 

ไม่เกิน 20.00 น. 

ห้ามบริโภคสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในร้าน 

เปิดได้ตามปกติ 
ภายใน 

ก าหนดเวลาปกติ
ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกพื้นที่ : ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการก าหนด 

พื้นที่เฝ้าระวัง นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกต ิ

ไม่เกิน 23.00 น. 

บังคับใช้ 1 ก.ย. 64  

นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกต ิ

นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกต ิ

นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกต ิ

- ห้องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนที่น่ังปกติ  
- ในพ้ืนที่เปิด อากาศระบายถ่ายเทได้ดี ไม่เกินร้อยละ 75 
  เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น 
  ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปฏิบัติตามเกณฑ์   

* บังคับมาตรการนี้กับร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
  ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์  
  หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย 



การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนโดยความระมัดระวังเพื่อการป้องกันตนเองขัน้สงูสุดตาม 

มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

ข้อก าห.นด ฉ..32 ข้อ 3  บังคับใช้ 1 ก.ย. 64  



มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ส าหรับการจะบังคบัใช้ในอนาคต  
(ภายหลังการประเมินผลหนึ่งเดือน)  

กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 

มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) 
ส าหรับ ร้านอาหาร 

ในห้องปรับอากาศ หรือ  
ในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี  

เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น 
 

* บังคับมาตรการนี้กับร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
  ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์  

  หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย 

ข้อก าหนด ฉ.32 ข้อ 3  บังคับใช้ 1 ก.ย. 64  



มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร Covid Free Setting 

สภาพแวดล้อม 
Covid Free Environment 
• Clean & Safe - สะอาด ปลอดภัย 
• Distancing - เว้นระยะห่าง ไม่แออัด  
• Ventilation - ระบายอากาศที่ด ี

 

ข้อก าหนด ฉ.32 ข้อ 3  บังคับใช้ 1 ก.ย. 64  

คน (พนักงาน & ลูกค้า) 

Covid Free Personnel & Covid Free Customer 
• มีภูมิคุ้มกัน - ฉีดวัคซีนครบโดส หรือ เคยติดเชื้อโควิด 1-3 เดือน 
• ไม่พบเชื้อ - คัดกรองความเสี่ยงด้วย TST และ ตรวจด้วย ATK 
• ป้องกันตนเอง - UP-DMHTA 

ประเมิน ประเมิน 



Clean and Safe  
• ท าความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และ จัดท าป้ายที่แสดงถึงการท าความสะอาด 
• ท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ า ทุก 1-2 ชั่วโมง และ ด าเนินการตามหลกัสขุาภิบาลของร้านอาหาร 
• จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล 
• งดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง 
• จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจ าโต๊ะ 

มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) ส าหรับ ร้านอาหาร 

COVID Free Environment COVID Free Personnel 

Ventilation 
• เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ 
• มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจ านวนคน 
• พื้นที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพ้ืนที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง 
• ห้องน้ า ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ า ตลอดเวลาที่ให้บริการ 

มีภูมิคุ้มกัน 
•  พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส หรือ 
•  เคยมีประวัติการติดเช้ือโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน 

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง 
• คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน 
  ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP อื่นๆ 
• จัดหา ATK ให้พนักงาน ท าการตรวจทุก 7 วัน 

UP-DMHTA 
• มีผู้รับผิดชอบ ก ากับติดตาม พนักงานทุกคน 
• งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก  
• งดรับประทานอาหารร่วมกัน 

• คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อื่นๆ 
• เข้าร้านที่มีเคร่ืองปรับอากาศ หรือในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

คอมมูนิตี้มอลล์ ต้องฉีดวัคซีนครบโดส หรือ เคยมีประวัติการติด
เช้ือมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือ ATK เป็นลบไม่เกิน  7 วัน  
• มีการก ากับให้ปฏิบตัิมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด 

Distancing 
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
  และโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร  
• กรณี  
 1. พื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศ  
    เว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร        
 2. หากพื้นที่จ ากัด จัดโต๊ะเว้นระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ท าฉากกั้น              
    ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ 

• จัดพื้นที่ไม่ให้แออัด ไม่นั่งตรงข้ามกัน 
• ความหนาแน่นผู้ใช้บริการ 
  (1) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50   
  (2) พื้นที่เปิด (อากาศถ่ายเท) ไม่เกินร้อยละ 75 
• จ ากัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

COVID Free Customer 

ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องท าการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และควบคุมก ากับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) โดยเคร่งครัด  



มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (Covid Free Setting) ส าหรบั รา้นอาหาร 

ก าหนดให้ด าเนินการเพ่ิม 

ข้อก าหนด ฉ.32 ให้ถือปฏิบัติ 

เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ 



มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (Covid Free Setting) ส าหรบั รา้นอาหาร 

ก าหนดให้ด าเนินการเพ่ิม 

ข้อก าหนด ฉ.32 ให้ถือปฏิบัติ 

เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ 



มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (Covid Free Setting) ส าหรบั รา้นอาหาร 

ก าหนดให้ด าเนินการเพ่ิม 

ข้อก าหนด ฉ.32 ให้ถือปฏิบัติ 

เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ 



มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (Covid Free Setting) ส าหรบั รา้นอาหาร 

มภีมูคิุม้กนั 
พนักงานทกุคน ฉดีวคัซนีครบโดส 
หรอื มปีระวัตเิคยตดิเชือ้ 1-3 เดอืน 

จัดหา ATK ใหพ้นักงาน  
ท าการตรวจทกุ 7 วนั  

ก าหนดให้ด าเนินการเพ่ิม 

ส าหรับการจะบังคับในอนาคต 



มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (Covid Free Setting) ส าหรบั รา้นอาหาร 

ตอ้งม ีCovid Free Pass 
กอ่นเขา้รบับรกิาร 

เฉพาะรา้นทีม่เีครือ่งปรบัอากาศ
ไดรั้บการฉีดวัคซนีครบโดส 

หรอื มปีระวัตเิคยตดิเชือ้ 1-3 เดอืน 
หรอื ตรวจเชือ้ (ATK) ไมพ่บ 

ก าหนดให้ด าเนินการเพ่ิม 

ส าหรับการจะบังคับในอนาคต 





https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/main.php 
Facebook fanpage กรมอนามัย 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/main.php








กลไกการตดิตามรา้นอาหารวา่มกีารด าเนนิการตามมาตรการ ดงันี ้
 
1. เจา้ของรา้นอาหาร จะตอ้งประเมนิตนเอง ประเมนิตนเองผา่นระบบ  
Thai Stop Covid Plus (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) ของกรมอนามยั 
และตดิประกาศนยีบตัรดา้นหนา้สถานประกอบกจิการ ทีเ่ห็นชดัเจน  
และในพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวดจะตอ้งมกีารประเมนิตนเองซ ้าทกุ 14 วนั           
โดยรา้นอาหารตอ้งด าเนนิการตามมาตรการอยา่งเครง่ครัด 
 
2. ก ากบั ตดิตาม และประเมนิมาตรการ โดยเจา้หนา้ที ่
โดยม ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นแกนหลกั และ บรูณาการรว่มกบั หน่วยงาน
สาธารณสขุ (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.) และสมาคม/ชมรมผูป้ระกอบการในระดบัพืน้ที ่
ในการสุม่ประเมนิ และประเมนิการด าเนนิการตามมาตรการดงักลา่ว  
 
3. ขอ้มลูจากประชาชน ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารสถานประกอบกจิการ โดยสามารถประเมนิ
สถานประกอบการผา่น QR code จากใบประกาศของระบบ Thai Stop COVID Plus 
หรอื รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางอืน่ๆ 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/

