
ขบัเคลือ่นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัรา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่
และรา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ คอมมูนติีม้อลล์

ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ในพืน้ทีค่วบคุมสงูสดุและเขม้งวด 29 จงัหวดั 

วนัที ่14 กนัยายน 2564
ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 ฉบบัที ่32
แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ



ก าหนดการประชุม

เปิดการประชุมชีแ้จงและขบัเคลือ่นแนวทางปฏบิตั ิ
ส าหรบัรา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่                  
ในสถานการณ์การระบาดของ                                        
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

• โดย นายแพทยด์นยั  ธวีนัดา

• รองอธบิดกีรมอนามยั



ก าหนดการประชุม

มาตรการยกระดบัป้องกนัการแพรร่ะบาด COVID-19
ส าหรบัรา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่                     
ในพืน้ทีค่วบคุมสงูสดุและเขม้งวด

• โดย นายสมศกัดิ ์ศริวินารงัสรรค ์                   
ผูอ้ านวยการส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้



ข้อเสนอการยกระดับมาตรการ กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

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
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในร้านได้ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง

มาตรการ “ร้านอาหาร”

พื้นท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด 
29 จังหวัด

พื้นท่ีควบคุมสูงสุด
37 จังหวัด

พื้นท่ีควบคุม
11 จังหวัด

พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง

การจัดท่ีน่ังบริโภคอาหารในร้าน ระยะเวลาให้บริการ การบริโภคสุรา

ไม่เกิน 20.00 น.

ห้ามบริโภคสุราหรือ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในร้าน

เปิดได้ตามปกติ
ภายใน

ก าหนดเวลาปกติ
ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง

ทุกพื้นที่ : ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการก าหนด

พื้นท่ีเฝ้าระวัง น่ังบริโภคในร้านได้ตามปกติ

ไม่เกิน 23.00 น.

บังคับใช้ 1 ก.ย. 64 

น่ังบริโภคในร้านได้ตามปกติ

น่ังบริโภคในร้านได้ตามปกติ

น่ังบริโภคในร้านได้ตามปกติ

- ห้องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนท่ีน่ังปกติ 
- ในพ้ืนท่ีเปิด อากาศระบายถ่ายเทได้ดี ไม่เกินร้อยละ 75
เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปฏิบัติตามเกณฑ์

* บังคับมาตรการนี้กับรา้นจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกนัด้วย



การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนโดยความระมัดระวังเพื่อการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตาม

มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

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



มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ส าหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต 
(ภายหลังการประเมินผลหนึ่งเดือน)

กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting)
ส าหรับ ร้านอาหาร

ในห้องปรับอากาศ หรือ 
ในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี 

เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น

* บังคับมาตรการน้ีกับร้านจ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
ท่ีต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ 

หรือสถานประกอบการอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกันด้วย

ข้อก าห.นด 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 - ระบายอากาศท่ีดี

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

คน (พนักงาน & ลูกค้า)

Covid Free Personnel & Covid Free Customer
• มีภูมิคุ้มกัน - ฉีดวัคซีนครบโดส หรือ เคยติดเช้ือโควิด 1-3 เดือน
• ไม่พบเช้ือ - คัดกรองความเส่ียงด้วย 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 าเนินการตามหลักสุขาภิบาลของร้านอาหาร
• 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
• พ้ืนที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพ้ืนที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง
• ห้องน้ า ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ า ตลอดเวลาที่ให้บริการ

มีภูมิคุ้มกัน
• พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส หรือ
• เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
• คัดกรองความเส่ียงพนักงานทุกวัน

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

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

• คัดกรองความเส่ียงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อ่ืนๆ
• เข้าร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

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

Distancing
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

และโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร 
• กรณี 
1. พ้ืนที่ใช้เครื่องปรับอากาศ 

เว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร       
2. หากพ้ืนที่จ ากัด จัดโต๊ะเว้นระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ท าฉากกั้น

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ

• จัดพ้ืนที่ไม่ให้แออัด ไม่นั่งตรงข้ามกัน
• ความหนาแน่นผู้ใช้บริการ

(1) พ้ืนที่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50
(2) พ้ืนที่เปิด (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 มปีระวตัเิคยตดิเชือ้ 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

พนักงานทกุคน ฉีดวคัซนีครบโดส
หรอื มปีระวตัเิคยตดิเชือ้ 1-3 เดอืน

หรอื ตรวจเชือ้ (ATK) ไมพ่บ

ก าหนดให้ด าเนินการเพ่ิม

ส าหรับการจะบังคับในอนาคต



ก าหนดการประชุม

มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร COVID Free Setting 

ส าหรบั หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ คอมมูนติีม้อลล์

• โดย กองประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ



ก าหนดการประชุม

มาตรฐานความปลอดภยัป้องกนัโรค COVID-19 

ส าหรบัรา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่

1. การประเมนิ Thai Stop COVID Plus
2. การประเมนิมาตรฐาน COVID Free Setting 

Thai Stop COVID 2 Plus
3. การประเมนิตนเองของพนกังานกอ่นปฏบิตังิาน
ผา่นระบบ Thai Save Thai

โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้









ก าหนดการประชุม

แนวทางปฏบิตัสิ าหรบัเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานเพือ่                       
ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล การปฏบิตัติามมาตรการ                 
ของรา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่

• โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้



จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564



จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564



จัดท าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564



ก าหนดการประชุม

หารอืมาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร COVID Free Setting 

ส าหรบัรา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่

เพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการจะบงัคบัใชใ้นอนาคต

• โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้



สถานการณ์และการด าเนนิการตามมาตรการ
ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในรา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่

วนัที ่8 กนัยายน 2564



รปูแบบการใหบ้รกิารของรา้นอาหาร

ขอ้มลูท ัว่ไปของรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ทีสุ่ม่ประเมนิ

ขอ้มลูประเภทรา้นอาหาร

จ านวนรา้นอาหารทีสุ่ม่ประเมนิ จ านวน 10 รา้น ในพืน้ทีจ่ังหวัดนนทบรุี



ขอ้มลูท ัว่ไปของรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ทีสุ่ม่ประเมนิ

การประเมนิ Thai Stop COVID Plus

รา้นอาหารทีตั่ง้เอกเทศ



สถานการณ์การตดิตาม : มาตรการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยั ดา้นการรกัษาระยะหา่ง ดา้นการระบายอากาศ



มภีมูคิุม้กนั

ไมพ่บเชือ้
โดยการ
คัดกรอง

UP-DMHTTA

สถานการณ์การตดิตาม : มาตรการดา้นผูใ้หผู้บ้รกิาร



สถานการณ์การตดิตาม : มาตรการดา้นผูร้บัผูบ้รกิาร

(90%)



หารอืมาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร COVID Free Setting

มาตรการทีท่ าไดด้ี

มาตรการทีท่ าไดไ้มด่ี
+ขอ้รอ้งเรยีน

มาตรการทีต่อ้ง
ไปใหถ้งึในอนาคต

มาตรการทีต่อ้ง
ขอความร่วมมอื

➢ ท าความสะอาด โต๊ะ ทีน่ั่ง ทันทกีอ่น-หลังใชบ้รกิาร
➢ จัดอปุกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบคุคล
➢ งดจัดบรกิารอาหารรปูแบบผูบ้รโิภคบรกิารตนเอง
➢ มาตรการระบายอากาศ

➢ จัดพืน้ทีรั่บประทานอาหาร 50%/75% ไมแ่ออัด/ไมน่ั่งตรงขา้มกัน
➢ การเวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล โต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร 
➢ การสวมหนา้กากไมถ่กูตอ้ง  / กจิกรรมรวมกลุ่ม
➢ การคัดกรองพนักงาน / ผูบ้รโิภค

➢ พนักงานทุกคนฉีดวัคซนีครบโดส 
➢ จัดหา ATK ใหพ้นักงาน และ ท าการตรวจทุก 7 วัน

การก ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิการตามมาตรการ
➢ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
➢ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
➢ สมาคม/ชมรมผูป้ระกอบการรา้นอาหาร



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

“หารือ” มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) ส าหรับ ร้านอาหาร

COVID Free Environment

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

Distancing
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

และโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร 
• กรณี 
1. พ้ืนที่ใช้เครื่องปรับอากาศ 

เว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร       
2. หากพ้ืนที่จ ากัด จัดโต๊ะเว้นระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ท าฉากกั้น

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ

• จัดพ้ืนที่ไม่ให้แออัด ไม่นั่งตรงข้ามกัน
• ความหนาแน่นผู้ใช้บริการ

(1) พ้ืนที่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50
(2) พ้ืนที่เปิด (อากาศถ่ายเท) ไม่เกินร้อยละ 75
• จ ากัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

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

➢ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ 
ให้ด าเนินการตามมาตรการของพื้นที่

➢ ระยะเวลารับประทานอาหารไม่เกิน 2 ชม.

➢ ศูนย์อาหาร จัดบริการเจลแอลกอฮอล์
ประจ าร้าน/แผง ภายในบริเวณที่
รับประทานอาหาร 



“หารือ” มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) ส าหรับ ร้านอาหาร

COVID Free Personnel
มีภูมิคุ้มกัน
• พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส หรือ
• เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
• คัดกรองความเส่ียงพนักงานทุกวัน

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

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

• คัดกรองความเส่ียงก่อนเข้าร้าน ด้วย TST หรือ APP อ่ืนๆ
• เข้าร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

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

COVID Free Customer

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

➢ ร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือในห้างสรรพสินค้าฯ
ให้พนักงานตรวจ ATK ทุก 7 วัน

➢ ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหารในพื้นที่เปิดโล่ง
ให้พนักงานที่มีความเส่ียงสูงตรวจ ATK เช่น
คัดกรองผ่าน Thai Save Thai หรือมีการตรวจซ้ าทุก 7 วัน



ก าหนดการประชุม

สอบถามขอ้มลูและอภปิรายเพิม่เตมิ                                
แนวทางปฏบิตัขิองรา้นอาหารหรอืเครือ่งดืม่

ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ส าหรบัพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวด

• โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้



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

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

