
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019 
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  
ส าหรับสถานประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับ
สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และให้ผู้มีหน้าที่สามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม  รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อ  ๓  ของ  ๙  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  (๑๘)  
(๑๙)  (๒๐) 

ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ  ควรพึงปฏิบัติ  ดังนี้   
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
 (ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ  เช่น  พ้ืน  ผนัง  ประตู  

เป็นต้น 
 (ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน  เช่น  กลอนหรือลูกบิดประตู   

ราวจับหรือราวบันได  จุดประชาสัมพันธ์  จุดช าระเงิน  สวิตช์ไฟ  ปุ่มกดลิฟต์  รีโมท  ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓



 (ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม  และท าความสะอาด
ระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ   

 (ง) กรณีสถานที่ท างานหรือสถานประกอบกิจการ  มีการจ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร
ต้องท าความสะอาดสิ่งของเครือ่งใช้  เช่น  โต๊ะอาหาร  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง  ประกอบอาหาร  อุปกรณ์
ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอื่น   ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ   

 (จ) การท าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย  ๆ   
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค  เช่น  โถส้วม  ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ  สายฉีดช าระ  
กลอนหรือลูกบิดประตู  ฝารองนั่ง  ฝาปิดชักโครก  ก๊อกน้ าและอ่างล้างมือ  ด้วยน้ ายาท าความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 

(2) การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 (ก) ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง   เช่น   

จุดประชาสัมพันธ์  ห้องอาหาร  ห้องออกก าลังกาย  ประตูทางเข้าออก  หรือหน้าลิฟท์  เป็นต้น 
 (ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมต้องสะอาด  และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
 (ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร  อุปกรณ์  สิ่งของเครื่องใช้  เช่น  

น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  น้ ายาล้างห้องน้ า  และเหล็กคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอย  เป็นต้น 
(3) การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส  เช่น  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  

พนักงานยกกระเป๋า  ลูกค้าสัมพันธ์  รวมถึงพนักงานท าความสะอาด  เป็นต้น  ต้องมีการป้องกันตนเอง  
โดยอาจใช้หน้ากากผ้า  ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า  ตา  ปาก  จมูก  
โดยไม่จ าเป็น  และพนักงานท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

 (ข) หากผู้ปฏิบัติงานมอีาการเจ็บป่วย  เช่น  มีไข ้ ไอ  จาม  เจ็บคอ  มีน้ ามูก  หอบเหนื่อย
ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข   

 (ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ  น้ ามูก  น้ าลาย  เช่น  กระดาษเช็ดปาก  
กระดาษช าระในห้องส้วม  ต้องมีการป้องกันตนเอง  โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  หน้ากากอนามัย   
ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด   น าไปรวบรวมไว้ 
ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(4) การให้ความรู้  ค าแนะน า  และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓



 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ  ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ 
หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID–19))  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บรกิาร  
เช่น  วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID–19))  ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๖๓


