
Thai (泰文) 
สรุปขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดัล่ำสุดของธุรกจิรบัจดัเลีย้ง (มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่28 กรกฎาคม ถงึ 10 สิงหาคม 2022) 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 
ขอ้ก ำหนดส ำหรบัใบรบัรองกำรฉีดวคัซนีและก

ำรตรวจหำเชือ้ 
ขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดัเฉพำะ 

จ ำนวนคน

สูงสุด 
เวลำท ำกำร ปรมิำณคนสู

งสุดในสถำน

ประกอบกำร 

พนักงำน ลูกคำ้ มำตรกำรต่อตำ้นกำรแพรร่ะ

บำด  
 

กจิกรรมภำยในสถ

ำนประกอบกำร 
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรหมุนเวยีน

อำกำศต่อช ัว่โมงหรอืเคร ือ่งฟอกอ

ำกำศ 

ขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำ

กดัอืน่ ๆ 

โตะ๊ละไม่เ

กนิ 8 คน 
 
จ ำนวนบุค

คลในงำน

จดัเลีย้งจะ

ตอ้งไม่เกนิ 

120 คน  

5:00 น. - 

23:59 น. 
(เวลำรบัประ

ทำนอำหำร

ค ่ำ) 

100% ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19:  
(1) บุคคลธรรมดำ:  

(ก) ฉีดวคัซนีครบสำมเข็มแลว้หรอื 
(ข) 

ไดร้บัวคัซนีเข็มทีส่องภำยในระยะเวลำหกเดอืนที่

แลว้ 
 

(2) ผูท้ีห่ำยป่วยแลว้:  
(ก) ฉีดวคัซนีครบสองหรอืสำมเข็มแลว้ 
(ข) หำยจำกโรคภำยในระยะเวลำหกเดอืนทีแ่ลว้ 
(ค) 

ไดร้บัวคัซนีเข็มแรกภำยในระยะเวลำหกเดอืนทีแ่

ลว้หลงัจำกหำยป่วยหรอื 
(ง) มีอำย ุ12 - 17  ปีและไดร้บัวคัซนี 

Comirnaty หน่ึงเข็ม 
 

(3) นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงเขำ้มำในประเทศ: 

เดนิทำงมำถงึฮ่องกงภำยในระยะเวลำหกเดอืนและ

มีบตัรรบัรองกำรฉีดวคัซนีช ัว่ครำว รวมถงึ 
 
(4) 

บุคคลทีบุ่คลำกรทำงกำรแพทยย์นืยนัว่ำไม่ควรไดร้บัก

ำรฉีดวคัซนี 

รวมถงึมหีนังสอืรบัรองกำรยกเวน้กำรฉีดวคัซนีป้องกั

นโรคโควดิ-19 จำกแพทย ์พรอ้มควิอำรโ์คด้ 

➢ สแกน 
LeaveHomeSafe  

➢ ด ำเนินกำรคดักรองอุณห

ภูมิรำ่งกำย 

➢ ตอ้งมีผลติภณัฑฆ์่ำเชือ้ส ำ

หรบัมอืไวบ้รกิำร 

➢ สวมใส่หนำ้กำก 
(ยกเวน้เมือ่บุคคลนั้นรบัป

ระทำนอำหำรหรอืดืม่เคร ือ่

งดืม่ทีโ่ตะ๊อำหำร) 

➢ มีระยะห่ำงระหว่ำงโตะ๊อย่ำง
เพียงพอหรอืฉำกกัน้ทีม่ีป

ระสทิธภิำพ 

➢ ตอ้งจดัใหม้ีเจำ้หนำ้ทีเ่ฉพ
ำะเพือ่ลำ้งภำชนะทีใ่ชแ้ลว้ 

ตลอดจนท ำควำมสะอำดแ

ละฆ่ำเชือ้โตะ๊และฉำกกัน้ที่

ใชแ้ลว้ 

➢ ไม่อนุญำตใหม้ี

กำรแสดงสดหรื

อเตน้ร ำ 

 

➢ ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดกำร
หมุนเวยีนอำกำศและ/หรอืเคร ือ่

งฟอกอำกำศ 

ลงทะเบยีนในหนำ้เวบ็ FEHD 

ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้มบรูณ ์

และกำรลงทะเบยีนดงักล่ำวไดร้ ั

บกำรยนืยนัวำ่ถูกตอ้ง  

➢ ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระบบร
ะบำยอำกำศไดร้บักำรบ ำรุงรกัษ

ำอย่ำงเหมำะสมเพือ่ใหก้ำรจ่ำย

อำกำศภำยนอกเป็นไปตำมขอ้

ก ำหนดกำรอนุมตัอิย่ำงสม ่ำเสม

อ 

➢ ตอ้งเปิดระบบระบำยอำกำศอย่ำ
งถูกตอ้งเมือ่สถำนประกอบกำรเ

ปิดท ำกำร 

➢ ใชง้ำน บ ำรุงรกัษำ 
และซอ่มแซมเคร ือ่งฟอกอำกำศ

อย่ำงเหมำะสมตำมคู่มือของผูผ้

ลติ 

(รวมถงึกำรเปลีย่นไสก้รองอำก

ำศตำมก ำหนดเวลำ) 

➢ ตอ้งแสดงประกำศ
/โปสเตอรท์ีท่ำงเข ้

ำสถำนประกอบกำ

ร (ภำคผนวก 1) 

➢ อปัเดตแอปมือถอื 
“QR Code 

Verification 

Scanner” 

เป็นเวอรช์นัล่ำสุด 

(4.3.3 

หรอืขำ้งตน้)  

➢ ลงทะเบยีนเมือ่เปิด
ใชง้ำนแอปสแกนเ

นอรค์ร ัง้แรกบนอุป

กรณ ์ 

➢ ตอ้งผ่ำนกำรตรวจหำแ
อนตเิจน COVID-19 

ดว้ยชดุทดสอบแบบรว

ดเรว็ (RAT) 

ทุกสำมวนัและมีผลกำ

รตรวจเป็นลบก่อนเขำ้

สู่สถำนทีท่ ำงำน 

และใหเ้ก็บบนัทกึภำพ

ถ่ำยไว ้

➢ กำรตรวจสอบเชงิรุก 



Thai (泰文) 

ภาคผนวก I 

 

ประกาศทีจ่ะแสดงบรเิวณทางเขา้อาคารสถานที ่

 

 

 ประกาศ ตวัอย่าง 

1. โปสเตอรท์ีม่คีวิอารโ์คด้สถานที ่‘LeaveHomeSafe’ 

ของสถานทีจ่ดังานเลีย้ง 

- 

2. ประกาศส าหรบัสถานทีท่ีม่กีารตรวจสอบเชงิรกุ 

ภายใต ้“ใบรบัรองการฉีดวคัซนี” 

ดูประกาศ 1 

3. ประกาศเกีย่วกบัการหมุนเวยีนอากาศต่อช ัว่โมง (อากาศบรสิุทธิ)์ 

และ/หรอืเคร ือ่งฟอกอากาศทีต่ดิต ัง้ 

ดูประกาศ 2 

4. ประกาศเตอืนลูกคา้ว่าหา้มรบัประทานอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่ในบรเิวณใกลก้บั

สถานทีจ่ดัเลีย้งในชว่งเวลาทีไ่ม่อนุญาตใหร้บัประทานอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่ 

ในสถานทีจ่ดัเลีย้ง (ขนาด A4) 

ดูประกาศ 3 

5. ใชก้บัสถานทีจ่ดัเลีย้งทีม่ทีีน่ั่งภายนอกทีไ่ดร้บัอนุมตัเิท่านัน้: แผนผงัแสดง 

OSA ทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละ 

ทีน่ั่งภายในอาคาร (ขนาด A3) 

- 

6. ใชก้บัสถานทีจ่ดัเลีย้งทีใ่ชม้าตรการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ลดความเสีย่งของการแ

พรเ่ช ือ้เท่านั้น: 

ประกาศเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิส าหรบัธุรกจิรบัจดัเลีย้ง 

(มาตรการทีส่อดคลอ้งกนัเพือ่ลดความเสีย่งของการแพรเ่ช ือ้) 

ดูประกาศ 4 

7. ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัสถานทีจ่ดัเลีย้งอาหารทีไ่ดร้บัการรบัรองใหเ้ปิดบาร ์

และตดัสนิใจทีจ่ะประกอบกจิการบารห์รอืผบั:  

ประกาศส าหรบัการประกอบกจิการบารห์รอืผบั (ขนาด A3) 

อา่นประกาศฉบั

บที ่5 

8. ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัสถานทีจ่ดัเลีย้งอาหารทีม่ใีบอนุญาตประกอบกจิการรา้น

คาราโอเกะหรอืไดร้บัการยกเวน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหไ้ม่ตอ้งมใีบอนุญาต

ประกอบกจิการรา้นคาราโอเกะ 

และตดัสนิใจทีจ่ะประกอบกจิการรา้นคาราโอเกะ: 

ประกาศส าหรบัการประกอบกจิการรา้นคาราโอเกะ (ขนาด A3) 

อา่นประกาศฉบั

บที ่6 

9. ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัสถานทีจ่ดัเลีย้งอาหารทีไ่ดร้บัการรบัรองใหเ้ปิดบารแ์ละมี

ใบอนุญาตประกอบกจิการรา้นคาราโอเกะหรอืไดร้บัการยกเวน้เป็นลายลกัษ

ณอ์กัษรใหไ้ม่ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบกจิการรา้นคาราโอเกะ 

และตดัสนิใจทีจ่ะประกอบกจิการบาร/์ผบัส่วนหน่ึง 

และรา้นคาราโอเกะอกีส่วนหน่ึงดว้ย  

แปลนพืน้ของสถานทีเ่พือ่แยกแยะความแตกต่างและระบ ุ“เขตทีก่ าหนด” 

เป็นสตี่างๆ ซ ึง่ก็คอืสพีชีออ่นส าหรบัเขตทีป่ระกอบกจิการบาร/์ผบั 

และสเีขยีวส าหรบัพืน้ทีป่ระกอบกจิการรา้นคาราโอเกะ (ขนาด A3) 

- 

หมายเหตุ: 

จ าเป็นตอ้งตดิแ

ปลนพืน้ของสถ

านที ่

ประกาศฉบบัที ่

5 & 6  

พรอ้มกนั 

10. ใชบ้งัคบักบัสถานทีจ่ดัเลีย้งอาหารทีป่ระกอบกจิการคลบัหรอืไนทค์ลบัเท่านั้

น: 

ประกาศส าหรบัการประกอบกจิการคลบัหรอืไนทค์ลบั (ขนาด A3) 

อา่นประกาศฉบั

บที ่7 

 



Vaccine Pass Applicable Premises

This is a premises subject to active checking of Vaccine Pass under the Vaccine Pass 
Direction issued by the Secretary for Food and Health pursuant to the Prevention and 
Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599, sub. leg. L).  Every person 
who enters or remains on this premises is required under the law to have been vaccinated 
in the manner specified in the Direction, unless he/she is an exempted person.  For 
details, please visit the COVID-19 Thematic Website. 

The person-in-charge of this premises is required under the law to – 
ensure that every person who enters or remains on this premises (“the person”) to 
have been vaccinated in the manner specified in the Direction, unless he/she is an 
exempted person; 

collect the name and telephone number, as well as the date and time of visit of 
children aged below 12 not accompanied by an adult; 

require the person whose vaccination record is not presented in the form or does 
not contain a QR code (“the relevant QR code”) to make a written declaration; 

scan the relevant QR code by using the “QR Code Verification Scanner” mobile 
application and keep the log record for 31 days; and 
Note: Information from the relevant QR Code including name and ID card number (which are partially masked 

and hashed); the vaccination dates (or expiry date of a medical exemption certificate); and the scanning date and 

time, will be encrypted and stored in the mobile application.  It is not possible to use the information to identify 

any of the individuals concerned.  The staff of the premises will not have access to the information. 

on request of an authorized officer (including a health officer or a police officer) 
and for identifying and tracing of any person who may have been exposed to the 
risk of contracting COVID-19, provide the said log record to the Department of 
Health. 

Notice 1：Notice for a Premises subject to Active Checking under “Vaccine Pass”



Notice 

(1) Licence number :           

Name of business :          

Address of business :  

 

(2) The catering business falls within the category of 

catering premises in respect of seating area of the 

premises under the specification and directions in 

relation to Catering Business under Prevention and 

Control of Disease (Requirements and 

Directions)(Business and Premises) Regulation;

(3) It has been registered with Food and Environmental 

Hygiene Department with the information confirmed 

to indicate that the seating area of the catering 

premises is : (FEHD Registration Number :       )  

(a) of air change per hour (fresh air) at      ; and/or

(b) installed with the type(s) of air purifier below :

#The size of notice must not be less than 297x420 mm (A3 size) 

and must be displayed round-the-clock at the entrance of the 

catering premises. 

Notice 2 :Notice of air change per hour (fresh air) and/or air purifier(s) installed  



在不容許堂食時段， 

不應於毗連本餐飲處所的地方飲食 

During the hours when dine-in is not allowed, 

food or drink must not be consumed 

in areas adjacent to this catering premises 

Notice 3：Notice to remind customers that food or drink must not be consumed in areas adjacent to that catering premises 
during the hours when consumption of food or drink on catering premises is not allowed (A4 size) 



Notice 

(1) Licence number :

Shop sign :

Address :

(2) The following corresponding measures for reducing

the risk of transmission to be adopted by the premises

or part under paragraph      of the specification

and directions in relation to Catering Business under

Prevention and Control of Disease (Requirements

and Directions)(Business and Premises) Regulation:

For a period of      days, selling or supplying food 

or drink for consumption on the premises of any 

catering business must be ceased from 6.00 p.m. to 

4.59 a.m. of the subsequent day, and no more than 2 

persons may be seated together at one table at any 

other times */  

Closure of the premises for      days*  

(input the appropriate number of days) 

(3) The commencement and end dates of the

corresponding measures to be adopted:

to . 

*Please delete where inappropriate.

Notice 4 :(Only applicable to Catering premises adopting corresponding measures for reducing the risk of transmission) 
Notice for mode of operation for catering business (corresponding measures for reducing the risk of transmission)   



Notice 
(1) Liquor licence number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of premises :

* Bar/Pub  or

Bar/Pub zone of a catering premises

Specified Period : 

(3) The corresponding period(s) that selling or supplying
of food or drink for consumption on the premises of
any bar/pub or the bar/pub zone of a catering premises
must be ceased :

(4) The corresponding maximum number of persons
allowed to be seated together at one table in the
bar/pub or bar/pub zone of a catering premises:

*Please delete as appropriate

Notice 5: Only applicable to Catering premises with bar endorsement and decided to operate as a bar 
or pub: Notice for the mode of operation for bar or pub (A3 size)



Notice 

(1) Permit number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of scheduled premises : Karaoke Establishment

Specified Period : 

(3) The period that the premises must be closed :

(4) The maximum number of persons allowed to be seated

together at one table or to be in the same room : 

Notice 6: Only applicable to Catering premises with a karaoke establishment permit or a written exemption from 
application for a karaoke establishment permit, and decided to operate as a karaoke establishment: Notice for the 
mode of operation for karaoke establishment (A3 size)



Notice 

(1) Licence number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of scheduled premises : Club or nightclub

Specified Period : 

(3) The period that the premises must be closed :

(4) The maximum number of persons allowed to be seated

together at one table or to be in the same room : 

Notice 7: Only applicable to Catering premises to operate as club or nightclub:Notice for the mode of 
operation for club or nightclub (A3 size)
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