
 
 

แนวทางปฏิบัติสําหรับรานจําหนายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 

และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการของรานจําหนายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 

ในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

-------------------------------------------------- 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 

 

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ไดเกิดข้ึน                   
ในหลายพ้ืนท่ีและแพรกระจายอยางรวดเร็ว ซ่ึงสวนใหญพบในกลุมผูสัมผัสผูปวยยืนยันตอเนื่องจาก                       
กลุมการแพรระบาดในสถานบันเทิง การเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง และการติดเชื้อตอเนื่องจากสถานท่ีเฉพาะกลุม 
เชน ชุมชนแออัด โรงงาน สถานท่ีพักของแรงงานตางดาว รวมท้ังตลาดและรานอาหาร สงผลใหมีจํานวน                   
ผูติดเชื้อรายใหมและผูปวยสะสมเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้  รัฐบาลไดดําเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพ่ิมข้ึน                      
ประกอบกับการเรงรัดดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกประชาชน จึงสมควรผอนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพ่ือ 
มิใหสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควร เพ่ือใหการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินไปไดอยางตอเนื่องควบคูไปกับมาตรการ  
ดานสาธารณสุข โดยในสถานประกอบการรานอาหาร ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด  
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 23) กําหนดขอปฏิบัติไว ดังนี ้

(1) พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด 
รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานไดไมเกินเวลา 21.00 นาฬิกา 

โดยจํากัดจํานวนผูนั่งบริโภคในรานไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนท่ีนั่งปกติ หามการบริโภคสุราหรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในราน และใหจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนําไปบริโภคท่ีอ่ืนได
จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา ท้ังนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีมาตรการคัดกรองผูเก่ียวของ การจัดระเบียบ 
ผูเขาใชบริการ และการเวนระยะหางตามคําแนะนําและมาตรการท่ีทางราชการกําหนด 

(2) พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 
รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานไดไมเกินเวลา 23.00 นาฬิกา 

โดยหามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในราน ท้ังนี้  ใหผูประกอบการจัดใหมีมาตรการ 
คัดกรองผูเก่ียวของ การจัดระเบียบผูเขาใชบริการ และการเวนระยะหางตามคําแนะนําและมาตรการ 
ท่ีทางราชการกําหนด 

(3) พ้ืนท่ีควบคุม 
รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานไดภายในกําหนดเวลาปกติ 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยหามการบริโภคสุราหรอืเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในราน 
 
 
 
 

ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้ รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด และ
พ้ืนท่ีควบคุม ตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ตามท่ีทางราชการกําหนด และเจาหนาผูปฏิบัติงานตองกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการของรานจําหนายอาหาร ตามรายละเอียดแนบทาย ดังนี้  

 
 
 

1.1 มาตรการสําหรับเจาของ ผูจัดการรานอาหาร 
1.1.1 มาตรการหลัก 
1) ประเมินตนเองผานระบบ Thai Stop Covid Plus (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) 

ของกรมอนามัย และติดประกาศนียบัตรดานหนาสถานประกอบกิจการ และมีการประเมินตนเองซํ้า 
- พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด ประเมินซํ้าทุก 14 วัน 
- พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด และพ้ืนท่ีควบคุม ประเมินซํ้าทุก 1 เดือน 

2) ผูประกอบกิจการและผูปฏิบัติงานทุกคน ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวย
แอพพลิเคช่ันท่ีทางราชการกําหนด เชน Thai Save Thai (https://savethai.anamai.moph.go.th) เปนตน 
เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงของตนเอง โดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ํา และมีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม
พนักงานภายหลังการปฏิบัติงานหรือกลับท่ีพักเปนประจําทุกวัน 

3) กําหนดจุดคัดกรองผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ เชน ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิ
รางกาย หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทยทันที 

4) กําหนดใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา สําหรับผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ 
ยกเวนขณะท่ีผูใชบริการกําลังรับประทานอาหาร 

5) จัดใหมีท่ีลางมือพรอมสบูและน้ําสําหรับลางมือ หรือเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ 

6) มาตรการในการควบคุมความแออัดของผูใชบริการภายในรานอาหาร  
   (1) พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด   
 ก. การจัดท่ีนั่งสําหรับบริโภคภายในราน 
             - ใหจัดท่ีนั่งรับประทานอาหารในรานไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนท่ีนั่งปกติท้ังหมด

เชน จากเดิมมีท่ีนั่งรับประทานอาหาร 100 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งไดไมเกิน 25 ท่ีนั่ง  
- จัดใหมีระยะหางระหวางท่ีนั่งไมนอยกวา 1 เมตร กรณีท่ีเปนหองปรับอากาศ ใหเพ่ิม

ระยะหางระหวางโตะไมนอยกวา 2 เมตร และเปดระบายอากาศทุก 1-2 ชั่วโมง 

ข. ควบคุมจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด โดยใชอัตราสวน 1 คน ตอพ้ืนท่ี 4 ตารางเมตร 
 

   (2) พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 
       ก. การจัดท่ีนั่งสําหรับบริโภคภายในราน 
          จัดใหมีระยะหางระหวางท่ีนั่งไมนอยกวา 1 เมตร ถาพ้ืนท่ีจํากัดอาจใชฉากก้ันระหวางผูนั่ง

รับประทานอาหาร และตองคํานึงถึงความสูงของฉากก้ันไมใหบดบังทิศทางการระบายอากาศภายในราน กรณีท่ี
เปนหองปรับอา กาศ ใหเพ่ิมระยะหางระหวางโตะไมนอยกวา 2 เมตร และเปดระบายอากาศทุก 1-2 ชั่วโมง  

                   ข. ควบคุมจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด โดยใชอัตราสวน 1 คน ตอพ้ืนท่ี 4 ตารางเมตร 

(3) พ้ืนท่ี 

 

1. แนวทางปฏิบัตติามมาตรการสําหรับรานจําหนายอาหาร 
 

 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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(3) พ้ืนท่ีควบคุม 
 ควบคุมจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด เชน การเวนระยะหางระหวางผูใชบริการ การจองคิว 

หรือการนัดหมายลวงหนา เปนตน 
 7) กําหนดเวลาการใชบริการในรานอาหารหรือนั่งรับประทานอาหาร ไมเกิน 1 - 2 ชั่วโมง 
 8) จัดบริการอาหารหรือภาชนะ เครื่องปรุงรส อุปกรณแบบสวนบุคคล กรณีจําหนายอาหารแบบ
บุฟเฟตใหงดจัดบริการอาหารในรูปแบบการใหลูกคา หยิบ ตักอาหารดวยตนเอง  
 9) ทําความสะอาดพ้ืนและพ้ืนผิวสัมผัสบอย ๆ และกําจัดมูลฝอยทุกวัน ลางและฆาเชื้อภาชนะ 
สัมผัสอาหาร ดังนี้  
 (9.1) ดูแลบริ เวณพ้ืน โตะ ท่ีนั่ง บริเวณท่ีรับประทานอาหารใหสะอาด โดยทําความสะอาด 
ดวยน้ํายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆาเชื้อดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) ท่ีมีความเขมขน  
1,000 สวนในลานสวน (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% ในอัตราสวน 1 ชอนโตะตอน้ํา 1 ลิตร)   
 (9.2) ลางภาชนะและอุปกรณใหสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารดวยน้ํายาลางจาน 
ใหสะอาด และแชในน้ํารอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที หรือแชดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท  
(น้ํายาฟอกขาว) ท่ีมีความเขมขน 100 สวนในลานสวน (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% ในอัตราสวน  
ครึ่งชอนชาตอน้ํา 1 ลิตร) 1 นาที แลวลางน้ําใหสะอาด อบหรือผึ่งใหแหงกอนใชใสอาหาร   
 (9.3) หองน้ํา หองสวม โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง เชน ท่ีจับสายฉีดชําระ ท่ีรองนั่ง โถสวม ท่ีกด
โถสวม โถปสสาวะ ท่ีเปดกอกอางลางมือ และกลอนหรือลูกปดประตู เปนตน รวมท้ังทําความสะอาดกอกน้ํา 
ท่ีใชภายในสถานท่ีปรุงประกอบอาหาร โดยใชน้ํายาทําความสะอาดและลางดวยน้ําใหสะอาดทุก 2 ชั่วโมง 
 10) หามจําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 11) เผยแพรประชาสัมพันธชองทางใหความรูตาง ๆ เชน การสวมหนากากท่ีถูกวิธี ข้ันตอนการลาง
มือท่ีถูกตอง และขอปฏิบัติสําหรับผูใชบริการ เปนตน 

1.1.2 มาตรการเสริม 
 1) มีมาตรการติดตามขอมูลผูปฏิบัติงานดวยแอพพลิเคชั่นท่ีทางราชการกําหนด เชน Thai Save Thai  
เปนตน และตองควบคุม กํากับ ดูแลพนักงานและผูใชบริการใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 
 2) มีมาตรการในการลดการสัมผัส เชน ระบบการจองคิวหรือสั่งซ้ือกลับบาน ระบบการชําระเงินออนไลน 
กําหนดมาตรการสําหรับผูมารับบริการ เชน เปดหนากากอนามัยไดเฉพาะเวลารับประทานอาหาร ลดการ
พูดคุยหรือการใชเสียงดังภายในราน มาตรการในการไมนั่งเผชิญหนากัน หรือทําฉากก้ัน 
  3) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม กรณีจัดพ้ืนท่ีบริการภายนอกอาคาร ตองมีการระบายอากาศท่ีดี
ถายเทไดสะดวก สวนกรณีจัดพ้ืนท่ีบริการภายในอาคารตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและ
เหมาะสม เชน มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยการเปดประตู หนาตางเพ่ือใหอากาศถายเท หรือกรณี
ใชเครื่องปรับอากาศตองหม่ันดูแล บํารุงรักษาทําความสะอาดระบบปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ เปนตน  
  4) กําหนดทางเขา-ออก ท่ีชัดเจน โดยดําเนินการทําสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล 

 
 
 
 
 
 
         มาตรการจําเพาะ... 
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1.1.3 มาตรการจําเพาะ 
1) จัดหาวัคซีนปองกัน COVID-19 สําหรับผูประกอบกิจการ (เจาของ) ผูสัมผัสอาหาร ผูปฏิบัติงาน

ในรานอาหาร 
2) กรณีพบผูปฏิบัตหิรือผูรับบริการปวยหรือติดเชื้อเปน COVID-19 ใหแจงเจาหนาท่ีควบคุมโรคใน

พ้ืนท่ีทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพ่ือทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค โดยใหปฏิบัติตามมาตรการ
ของคณะกรรมการควบคุมปองกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด 

3) กรณีพบผูปฏิบัติงานหรือผูรับบริการปวยเปน COVID-19 ใหแจงเจาพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ี
ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพ่ือทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคโดยใหปฏิบัติตามมาตรการ 
ของคณะกรรมการควบคุมปองกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด 
 

1.2 มาตรการสําหรับผูปฏิบัติงาน  
1.2.1 ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวยแอพพลิเคชั่นท่ีทางราชการกําหนด เชน 

Thai Save Thai เปนตน เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ํา หากมีอาการ
เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน แจงเจาของรานหรือผูจัดการ และไป
พบแพทยทันที  

1.2.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาระหวางปฏิบัติงานบริเวณหนารานและหลังราน 
รวมท้ังลดการสัมผัสและพูดคุยระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันและระหวางผูปฏิบัติงานกับผูใชบริการ 

1.2.3 ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู ตั้งแตเริ่มเขาทํางาน กอนการเตรียมอาหาร ระหวางและหลังปรุง
อาหารเสร็จ หลังจับเงิน มูลฝอย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทําความสะอาด และหลังเขาสวม 

1.2.4 ผูปรุงประกอบอาหารและท่ีเสิรฟอาหาร ใหสวมผากันเปอน ถุงมือ และสวมใสหนากากอนามัย
หรือหนากากผาระหวางปฏิบัติงานตลอดเวลา เพ่ือปองกันตนเองและไอ จาม ปนเปอนอาหาร 

1.2.5 ผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูสัมผัสอาหาร (ไดแก บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาหารต้ังแตกระบวนการเตรียม 
ประกอบ ปรุง จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ) ตองไมเขาไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
ในระยะเวลา 14 วัน 

 

1.3 มาตรการสําหรับผูบริโภคหรือผูใชบริการ 
1.3.1 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ยกเวนเฉพาะตอนรับประทานอาหารเทานั้น และนั่งรับประทาน

อาหารหรือใชบริการในรานอาหารไมเกิน 1-2 ชั่วโมง 
1.3.2 ลงทะเบียนประเมินตนเองกอนเขาใชบริกาสถานประกอบการทุกครั้ง เชน ไทยชนะ หรือ  

Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใชบริการ 
1.3.3 เวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร ในการซ้ืออาหาร และนั่งรับประทานอาหาร 
1.3.4 ลางมืออยางสมํ่าเสมอดวยน้ําและสบูกอนรับประทานอาหารและหลังออกจากหองสวมทุกครั้ง 
1.3.5 ปฏิบัติตามมาตรการของรานอยางเครงครัด เชน ใชบริการตามเวลาท่ีกําหนด ไมใชภาชนะ 

อุปกรณรวมกัน 
1.3.6 ประเมินสถานประกอบการผาน QR code จากใบประกาศของ ระบบ Thai Stop Covid Plus 

หรือรองเรียนผานชองทางอ่ืนๆ 
 
 
 

        2. แนวทาง... 
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2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคุม กํากับใหสถานท่ีจําหนายอาหารใหดําเนินการตามมาตรการ

อยางเครงครัด 
2.2 ศูนยอนามัยท่ี 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บูรณาการความรวมมือกับ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาคม/ชมรมผูประกอบการอาหาร ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามและควบคุม
กํากับใหเปนไปตามมาตรการท่ีกําหนด 

2.3 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หากตรวจพบวาสถานประกอบกิจการ มีการติดเชื้อ COVID-19 สามารถสั่ง
หยุดเพ่ือทําความสะอาด 1-3 วันได หรือหากตรวจพบวาไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดสามารถสั่งหยุด
ประกอบกิจการได ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมปองกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด 
 
 
หมายเหตุ     ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศปก.ศบค.)  
                 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
                                              โทร. 0 2590 4177-4178 

 

2. แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผล 

 


