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English Thai 
Adult Services บรกิารสําหรบัผู้ใหญ่ 
This information is correct for the latest easing of restrictions 
under Canberra’s Recovery Plan: Easing of Restriction, which 
came into effect on 2 December 2020.  

ขอ้มูลนี้มีความถูกตอ้งตามมาตรการผ่อนคลายลา่สดุภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูรุงแคนเบ
อร์รา เร่ืองมาตรการผ่อนคลาย ซึ่งมีผลบังคบัใชเ้ม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2020 

Capacity of venue ความจุของสถานประกอบการ 
This information covers adult services such as strip clubs, 
brothels and escort agencies. 
• Each venue can have 25 people across the entire venue. If a 

venue wants to have more than 25 people, it can have: 
o one person per two square metres of usable space in 

each indoor space (excluding staff) and outdoor space 
(excluding staff) provided they are using the Check In 
CBR app. 

o If a venue is not using the Check In CBR app, they 
must continue to apply the venue capacity rule of one 
person per four square metres of usable space indoors 
and one person per two square metres in outdoor 
space (excluding staff). 

o maximum of 500 people for each space. 
 

ขอ้มูลเหล่านี้ครอบคลุมบริการสําหรับผูใ้หญ่ เช่น คลับระบําเปลือ้งผา้ 
สถานคา้ประเวณ ีและเอสคอร์ตเอเจนซ ี
• สถานประกอบการแต่ละแห่งสามารถรองรับผูค้นได ้25 คน 

ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการ 
หากสถานประกอบการแห่งใดตอ้งการรองรับลูกคา้มากกว่า 25 คน จะตอ้งใช ้

o กฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยท้ังในอาคารแตล่ะแห่ง 
(ไม่นับรวมพนักงาน) และนอกอาคารแต่ละแห่ง (ไม่นับรวมพนักงาน) 
โดยท่ีพวกเขาตอ้งใชแ้อป Check In CBR 

o หากสถานประกอบการไม่ใชแ้อป Check In CBR 
พวกเขาจะตอ้งใชก้ฎ 1 คนต่อ 4 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร และใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีนอกอาคาร (ไม่นับรวมพนักงาน) 

o จํากัดจํานวนมากสดุท่ี 500 คนสําหรับพื้นท่ีแตล่ะแห่ง 

Notes on options above 
• This capacity excludes staff. 
• Do not exceed the capacity limit that applies under 

standard liquor or fire occupancy loading and regulatory 
conditions of the venue. 

• Do not temporarily divide any usable indoor space or 
usable outdoor space for the purposes of calculating 
usable space. 

หมายเหตุสําหรบัทางเลือกในขา้งตน้ 
• ความจุท่ีรับไดน้ี้ ไม่นับรวมพนักงาน 
• จะตอ้งมีจํานวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่เกินขดีจํากัดท่ีกําหนดไวต้ามมาตรฐานก

ารอนุญาตใหด้ื่มสุราหรือมาตรฐานการดบัเพลิงเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข
การเขา้ใชพ้ื้นท่ีและขอ้บังคบัของสถานประกอบการ 

• จะตอ้งไม่มีการจัดแบ่งพื้นท่ีใชส้อยในอาคารหรือนอกอาคารเป็นการชัว่คร
าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการคํานวณพื้นท่ีใชส้อย 

https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery
https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery
https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
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• Usable space is defined as the space people can freely 
move around in; it does not include: 

o restrooms, changerooms and similar areas 
o areas occupied by fixtures, fittings, and displays 
o stages and similar areas 
o staff-only areas and areas that are closed off or not 

being used. 
 

• พื้นท่ีใชส้อย หมายถึง 
พื้นท่ีท่ีผูค้นสามารถเคลื่อนท่ีไปมาไดอ้ย่างอิสระภายในพื้นท่ีนั้น 
แต่ไม่รวมถึง 

o หอ้งนํ้า หอ้งเปลี่ยนเสื้อผา้ และพื้นท่ีท่ีคลา้ยคลึงกัน 
o พื้นท่ีท่ีมีอุปกรณ์ติดตั้งกับท่ี อุปกรณ์เคลือ่นท่ี และจอแสดงภาพ 
o เวทีการแสดงและพื้นท่ีท่ีคลา้ยคลึงกัน 
o พื้นท่ีสําหรับพนักงานเท่านัน้ 

และพื้นท่ีซึ่งหา้มเขา้หรือไม่ไดเ้ปิดใชง้าน 

Events 
• Please see the Event Protocol. 

o Event organisers for events for between 201 and 500 
people are required to notify ACT Health and submit 
their COVID Safe plan (via the online form). 

o Events over 500 people require an exemption in 
accordance with the COVID Safe Event Protocol. 

 

งานอีเว้นตต์่าง ๆ  
• กรุณาดูท่ี Event Protocol 

o ผูจ้ัดงานอีเวน้ต์ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมระหว่าง 201 ถึง 500 
คนจําเป็นตอ้งแจง้ให ้ACT Health 
ทราบและย่ืนแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของพวกเขา 
(ผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน)์ 

o งานอีเวน้ต์ท่ีมีผูเ้ขา้รว่มมากกว่า 500 คน 
จําเป็นตอ้งมีการย่ืนขอรับการยกเวน้ตามมาตรการ COVID Safe 
Event Protocol 

 
What businesses need to do มีอะไรบ้างทีธุ่รกจิต่าง ๆ  จําเป็นตอ้งปฏบิตั ิ
• Have a COVID Safety Plan 

o All venues must have a COVID Safety Plan. See the 
specific guidance for preparing a COVID Safety Plan for 
adult services. 

o Any event for more than 200 people must have its own 
COVID Safety Plan. Please see the COVID Safe Event 
Protocol. 

• Collect contact details 
o Request and record first name and phone number of 

every person who attends. 
o If businesses are applying the one person per two 

square metres rule in their venue, they are required to 

• จะตอ้งมีแผนความปลอดภยัจากโรค COVID (COVID Safety Plan) 
o สถานประกอบการทุกประเภทควรมีแผนความปลอดภัยจากโรค 

COVID 
ดูคําแนะนําเฉพาะสาํหรับการจดัทําแผนความปลอดภัยจากโรค 
COVID ในบริการสําหรับผูใ้หญ ่

o งานอีเวน้ต์ใด ๆ  ท่ีมีคนเขา้ร่วมมากกว่า 200 
คนจะตอ้งมีแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของตนดว้ย 
กรุณาดูท่ี COVID Safe Event Protocol 

• การเก็บขอ้มูลรายละเอียดการตดิต่อ 
o รอ้งขอและบันทึกชื่อตน้และหมายเลขโทรศพัท์ของทุกคนท่ีเขา้ใชบ้

ริการท่ีสถานประกอบการ 

https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-covid-safe-event-protocol
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-covid-safe-event-protocol
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-covid-safe-event-protocol
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-covid-safe-event-protocol
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-covid-safe-event-protocol
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use the Check In CBR app to collect patron contact 
details. 

o If an individual checking in to the venue doesn’t have a 
smart phone, businesses may wish to consider asking 
another member of the group to check them in with their 
phone, or as a last resort, offer a pen and paper option 
to record their details. 

o If venues are not using the Check In CBR app, an 
alternative electronic recording is preferred. This should 
meet the highest level of security and privacy standards 
possible. 

o If using a paper record, note the first name, phone 
number, date and time the person attended and keep 
the record for 28 days before destroying it securely. 
Sanitise the pen after each person uses it. 

o For more information, see the factsheet about collecting 
and storing customer information. 

 

o หากธุรกิจใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรในสถานประกอบการ 
พวกเขาจะตอ้งใชแ้อป Check In CBR 
เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการตดิตอ่ของลกูคา้ 

o หากผูเ้ขา้เช็กอินในสถานประกอบการไม่มีสมาร์ตโฟน 
ผูป้ระกอบธุรกิจอาจตอ้งการพิจารณาขอใหส้มาชกิอีกท่านหนึง่ในกลุ่
มเช็กอินแทนผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่านนีด้ว้ยสมาร์ตโฟนของพวกเขา 
หรือทางเลือกสุดทา้ยใหจ้ดบนัทึกรายละเอียดของพวกเขาดว้ยกระด
าษและปากกา 

o หากสถานประกอบการไม่ใชแ้อป Check In CBR 
เราขอแนะนําใหใ้ชก้ารบันทึกแบบอิเลก็ทรอนิกสว์ิธอ่ืีน ๆ  แทน 
การปฏิบัติเช่นนีค้วรเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภัยแล
ะความเป็นส่วนตัวในระดบัสงูสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

o หากใชก้ระดาษบันทึก ใหจ้ดชื่อตน้ หมายเลขโทรศัพท์ 
วันและเวลาท่ีบุคคลผูน้ัน้มาใชบ้ริการในสถานท่ี 
และเก็บบันทึกนี้ไวเ้ป็นเวลา 28 วันก่อนท่ีจะทําลายท้ิงอย่างปลอดภยั 
ใหทํ้าการฆ่าเชื้อปากกาหลังจากท่ีแต่ละคนใชง้านแลว้ 

o สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
หาดูไดท่ี้เอกสารขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการรวบรวมและจัดเก็บขอ้มูลขอ
งลูกคา้ 

 

• Put up signs 

o Display a sign at the entrance saying how many people 
can be on the premises. 

o Place signs at the entry to each usable space saying 
how many people can be in that space. 

o Display messaging for patrons to stay home if unwell. 
o Find the signage that best suits your venue/event at 

our Business resources page. 
• Manage the crowd 

• การวางป้ายประกาศ 

o แสดงป้ายท่ีทางเขา้เพื่อบอกจํานวนคนท่ีสามารถเขา้มาในสถานท่ีได ้
o ติดป้ายไวท่ี้ทางเขา้ของพื้นท่ีใชส้อยแต่และแห่งโดยแจง้จํานวนคนท่ี

สามารถเขา้มาในพื้นท่ีนัน้ได ้
o แสดงขอ้ความเพื่อใหลู้กคา้เก็บตัวอยู่บา้น หากไม่สบาย 
o คน้หาป้ายสัญญาณท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบการ/งานอีเวน้ตข์อง

คุณมากท่ีสุดไดท่ี้เพจแหล่งขอ้มูลทางธุรกิจของเรา 
• การควบคุมฝูงชน 

o ควบคุมการไหลเวียนของผูค้นเพื่อสง่เสริมมาตรการรักษาระยะห่างท
างกายภาพ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีผูค้นเขา้และออกจากสถานท่ี 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1641564/PICC0093-Factsheet-Collecting-and-storing-customer-information-in-COVID-19.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1641564/PICC0093-Factsheet-Collecting-and-storing-customer-information-in-COVID-19.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1641564/PICC0093-Factsheet-Collecting-and-storing-customer-information-in-COVID-19.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1641564/PICC0093-Factsheet-Collecting-and-storing-customer-information-in-COVID-19.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets##Downloadable-posters
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o Manage the flow of people to promote physical 
distancing, particularly where people enter and leave 
the facility. 

o Place chairs in the waiting room as far apart as 
possible; preferably 1.5 metres apart. 

o Encourage patrons to keep 1.5 metres away from other 
people/groups they do not know. 

o Encourage patrons to leave the venue quickly after their 
session finishes. 

o วางเกา้อ้ีในหอ้งนั่งรอใหห่้างกันมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได ้
โดยควรเวน้ห่างกัน 1.5 เมตร 

o สนับสนุนใหล้กูคา้อยู่ห่าง 1.5 
เมตรจากลูกคา้ท่านอ่ืน/กลุ่มอ่ืนท่ีพวกเขาไม่รูจ้ัก  

o สนับสนุนใหล้กูคา้ออกจากสถานท่ีอย่างรวดเร็วหลงัจากท่ีพวกเขาเส
ร็จสิ้นภารกิจแลว้ 

• Keep activities COVID safe 
o Follow the guidance outlined in the COVID Safety Plan 

for adult services. 
o Limit the time patrons spend on the premises to less 

than two hours. 
o Request patrons sit at the bar or a table to consume 

food and/or alcohol, away from the area where orders 
are taken. 

o Ensure groups of people in queues who do not know 
each other keep 1.5 metres apart. 

o For guidance on operating licensed venues, see 
the information for cafés, restaurants other 
hospitality sector businesses. 

• Keep COVID safe 
o Follow your COVID Safety Plan for adult services. 
o Clean high-touch areas and objects frequently - 

download the WorkSafe cleaning checklist for more 
information. 

• ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยัจากโรค COVID  
o ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุในแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 

ในบริการสําหรับผูใ้หญ ่
o จํากัดเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการในสถานท่ีใหน้อ้ยกว่า 2 ชั่วโมง 
o ขอใหลู้กคา้นั่งท่ีบาร์หรือโตะ๊เพื่อรับประทานอาหารและหรือ/ดื่มแอล

กอฮอล์โดยใหห่้างจากพื้นท่ีท่ีมีการสั่งซือ้ 
o ใหแ้น่ใจว่ากลุ่มผูค้นท่ีไม่รูจ้ักกันในคิวซื้อของอยู่ห่างจากกัน 1.5 

เมตร 
o สําหรับคําแนะนําในการดาํเนนิงานสถานประกอบการท่ีมีใบอนุญาต 

ดูไดท่ี้ขอ้มูลสําหรับธรุกิจประเภท คาเฟ่ รา้นอาหาร 
และใหก้ารตอ้นรับ 

• ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยัจากโรค COVID 
o ปฏิบัติตามแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 

ในบริการสําหรับผูใ้หญ ่
o เพิ่มความถ่ีในการทําความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของท่ีมีการสมัผัสมาก 

- สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบการทําความสะอาดตามแบบ 
WorkSafe 

https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/cafes,-restaurants-and-other-hospitality#restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/cafes,-restaurants-and-other-hospitality#restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1554184/Fact-Sheet-WorkSafe-Cleaning-Checklist.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/cafes,-restaurants-and-other-hospitality#restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/cafes,-restaurants-and-other-hospitality#restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1625017/2008_CV_Safety-Plan_Brothels.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1554184/Fact-Sheet-WorkSafe-Cleaning-Checklist.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1554184/Fact-Sheet-WorkSafe-Cleaning-Checklist.pdf
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o Encourage physical distancing of 1.5 metres between 
people and groups that don’t know each other. 

o Ask staff and patrons to stay at home if they are feeling 
unwell 

o ส่งเสริมใหมี้การใชม้าตการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 1.5 
เมตรระหว่างผูค้นและกลุ่มคนท่ีไม่รูจ้ักกัน 

o ขอใหพ้นักงานหรือลูกคา้พักอยู่กับบา้น หากพวกเขาไม่สบาย 

What the public need to do ประชาชนทัว่ไปจําเป็นตอ้งทราบเร่ืองใดบา้ง? 
• Take personal responsibility for your own safety. 
• Limit the time you spend on the premises to less than two 

hours and stay in one part of the venue as much as 
possible. 

• Keep 1.5 metres away from people or groups you don’t 
know. 

• Don’t gather in communal areas. 
• Maintain personal hygiene, including regular hand washing 

or sanitising. 
• Stay home if you’re unwell and get tested if you have 

COVID-19 symptoms. 
• Provide your name and contact number for contact tracing 

purposes. 
• Download the Check In CBR app so it’s easy to sign into 

participating Canberra venues when you visit. 

• มีความรับผิดชอบส่วนบุคคลเพือ่ความปลอดภัยของตัวคุณเอง 
• จํากัดเวลาท่ีคุณใชใ้นสถานท่ีใหน้อ้ยกว่า 2 ชั่วโมง 

และใหอ้ยู่ในพื้นท่ีเพียงส่วนเดยีวในสถานประกอบการใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจ
ะทําได ้

• อยู่ห่างจากคนอ่ืนหรือกลุ่มคนท่ีคณุไม่รูจ้ัก 1.5 เมตร 
• อย่าออตัวกันในพื้นท่ีส่วนกลาง 
• รักษาสุขอนามัยส่วนบคุคล รวมถึง 

การลา้งมือหรือการฆ่าเชื้อท่ีมือเป็นประจํา 
• เก็บตัวอยู่บา้น หากคุณไม่สบายและไปเขา้รับการตรวจหาเชื้อ 

หากคุณมีอาการของ COVID-19 
• แจง้ชื่อและหมายเลขติดตอ่ของคณุเพื่อวัตถุประสงค์ในการตดิตามผูส้มัผั

สโรค 
• ดาวน์โหลดแอป Check In CBR 

เพื่อใหง้่ายต่อการลงทะเบียนเขา้ใชส้ถานประกอบการตา่ง ๆ  
ในกรุงแคนเบอร์ราเม่ือคุณไปเยือนสถานท่ีนัน้ ๆ 

What the public need to do ประชาชนทัว่ไปจําเป็นตอ้งทราบเร่ืองใดบา้ง? 

• The Public Health Directions legislate how businesses can 
operate during the Public Health Emergency. Please keep 
up to date with the latest Public Health Directions because 
you may be fined if you don’t comply with them. 

• แนวทางดา้นสาธารณสขุมีหนา้ท่ีออกกฎหมายกําหนดแนวทางใหธ้รุกิจต่
าง ๆ สามารถดําเนินการไดใ้นช่วงภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ (Public 
Health Emergency) 
โปรดติดตามขอ้มูลล่าสดุตามแนวทางดา้นสาธารณสุข 
เนื่องจากคุณอาจถูกปรับไดห้ากไม่ปฏิบตัิตาม 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-public-health-directions
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/act-public-health-directions
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Other advice and tools คําแนะนําอื่น ๆ  และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
• Canberra’s Recovery Plan: Easing of Restrictions - our 

roadmap to recovery 
• COVID Safety Plan - what it is and how to prepare 
• Business resources - posters and other information to help 

you be COVID-safe 
• Collecting and storing customer information - what you 

need to know 
• Check In CBR App - it’s easy to register to use this free 

and easy to use app 
• Keeping safe at work - information on how to keep your 

customers and staff safe 
• WorkSafe cleaning checklist 
• How to apply indoor and outdoor capacity rules in your 

business or venue 
• Managing COVID-19 health risk—advice for employers and 

employees 
• Safework Australia—National guide for safe workplaces: 

COVID-19 
• COVID-19 infection control training and resources 

• แผนฟ้ืนฟูกรุงแคนเบอร์รา เร่ืองมาตรการผ่อนคลาย - 
แผนฟ้ืนฟูฉบับลา่สดุของเรา 

• แผนความปลอดภัยจากโรค COVID - 
คืออะไรและมีวิธีการเตรียมแผนอย่างไรบา้ง 

• แหล่งขอ้มูลทางธุรกิจ - โปสเตอร์และขอ้มูลอ่ืน ๆ  
ท่ีช่วยรักษาใหคุ้ณปลอดภัยจากโรค COVID 

• การรวบรวมและจัดเก็บขอ้มูลลูกคา้ - สิ่งท่ีคุณตอ้งทราบมีอะไรบา้ง 
• แอป Check In CBR App - เป็นแอปฟรี 

ลงทะเบียนง่ายและใชง้านงา่ย 
• การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน - 

ขอ้มูลเก่ียวกับวิธีรักษาใหลู้กคา้และพนักงานของคณุปลอดภัย 
• รายการตรวจสอบการทําความสะอาดตามแบบ WorkSafe 
• วิธีใชก้ฎคํานวณความจุของพืน้ท่ีในอาคารและนอกอาคารสําหรับธุรกิจหรื

อสถานประกอบการของคุณ 
• การจัดการความเสี่ยงดา้นสขุภาพท่ีเก่ียวกับ COVID-19 - 

คําแนะนําสําหรับนายจา้งและลูกจา้ง 
• Safework Australia – 

แนวทางปฏิบัติระดบัชาติสาํหรับสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภยั: COVID-19 
• การฝึกอบรมเร่ืองการควบคุมการตดิเชือ้ COVID-19 

และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  

Contacts หน่วยงานตดิต่อ 
• COVID-19 helpline - call 6207 7244 
• Access Canberra advice about Stage 3.2 restrictions 
• Access Canberra Business Liaison Team on (02) 6205 0900 - 

for further information on restrictions for venues 

• สายใหค้วามช่วยเหลือ COVID-19 Helpline หมายเลข 02 6207 
7244 

• คําแนะนําจาก Access Canberra เก่ียวกับมาตรการจํากัด ขั้น 3.2 

https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1629330/PICC0050-COVID-Recovery-Plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets##Downloadable-posters
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1641564/PICC0093-Factsheet-Collecting-and-storing-customer-information-in-COVID-19.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1641565/COVID-19-Factsheet-Create-a-COVID-safe-environment-for-your-workers.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1554184/Fact-Sheet-WorkSafe-Cleaning-Checklist.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1641563/Factsheet-How-to-apply-indoor-and-outdoor-capacity-rules-in-your-business-or-venue.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1641563/Factsheet-How-to-apply-indoor-and-outdoor-capacity-rules-in-your-business-or-venue.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1611835/Managing-COVID-19-health-risk-as-measures-lift-advice-for-employers-and-employees.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/national-guide-safe-workplaces-covid-19
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/infection-control-training-and-resources
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1629330/PICC0050-COVID-Recovery-Plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1641564/PICC0093-Factsheet-Collecting-and-storing-customer-information-in-COVID-19.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1641565/COVID-19-Factsheet-Create-a-COVID-safe-environment-for-your-workers.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1554184/Fact-Sheet-WorkSafe-Cleaning-Checklist.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1641563/Factsheet-How-to-apply-indoor-and-outdoor-capacity-rules-in-your-business-or-venue.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1641563/Factsheet-How-to-apply-indoor-and-outdoor-capacity-rules-in-your-business-or-venue.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1611835/Managing-COVID-19-health-risk-as-measures-lift-advice-for-employers-and-employees.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/national-guide-safe-workplaces-covid-19
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/infection-control-training-and-resources
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/infection-control-training-and-resources
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1640989/Access-Canberra-letter_Stage-3.2_Hospitality-sector_8-October-2020_Signed.pdf
tel:02%206205%200900
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/1640989/Access-Canberra-letter_Stage-3.2_Hospitality-sector_8-October-2020_Signed.pdf
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• Canberra Business Advice and Support Service - Business 
owners can receive up to four hours of free, tailored advice 
and access online business development resources. Call (02) 
62973121. 

• ทีมประสานงานธุรกิจ Access Canberra (Access Canberra 
Business Liaison Team) ท่ีหมายเลข (02) 6205 0900 - 
สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอ้จาํกัดของสถานประกอบการ 

• Canberra Business Advice and Support Service - 
เจา้ของธุรกิจสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลออนไลนด์า้นการพฒันาธุรกิจแล
ะรับคําแนะนําท่ีปรับมาเป็นเฉพาะจาก Canberra Business Advice 
and Support Service ไดฟ้รี 4 ชั่วโมง โทร (02) 62973121 

Recovery support ความช่วยเหลือเพ่ือการฟ้ืนตวั 
The ACT Government is continuing to support the ACT 
community as we begin to cautiously re-open our society and 
economy and learn to interact as the COVID-19 pandemic 
continues. 

Visit the Supporting local businesses page for the full detail of the 
support available for businesses and eligibility requirements. 

Businesses in this sector may be eligible to receive: 

• a freeze on annual increases to a range of government 
fees and charges 

• six-month payroll tax waiver from April to September 2020 
• a further payroll tax waiver for businesses unable, or 

essentially unable, to trade from 1 October to 31 December 
2020 due to COVID-19 health related restrictions. 

• interest free payroll tax deferrals until July 2022 (for 
businesses with Australia-wide wages of up to $10 million) 

• rent relief for commercial property owner-
operators and commercial property tenants 

• a $750 electricity rebate (for small businesses); and 

รัฐบาล ACT ยังคงใหก้ารช่วยเหลือชุมชน ACT อย่างต่อเนื่อง 
ในขณะท่ีสังคมและเศรษฐกิจของเราเร่ิมเปิดตวัขึน้อีกครัง้และในขณะท่ีเราเรียนรูก้
ารดําเนินชีวติร่วมกันอย่างระมัดระวังในชว่งท่ีการระบาดใหญ่ของ COVID-19 
ยังคงดําเนินต่อไป 

ไปท่ีเพจการใหค้วามช่วยเหลือธุรกิจในทอ้งถ่ินสาํหรับรายละเอียดท้ังหมดของคว
ามช่วยเหลือท่ีมีใหกั้บธุรกิจต่าง ๆ  และขอ้กําหนดการไดร้ับสิทธิ ์

ธุรกิจในภาคส่วนนีอ้าจมีสทิธิ์ไดร้ับ 

• การตรึงค่าธรรมเนยีมและค่าบริการตา่ง ๆ  ของรัฐท่ีเพิ่มขึ้นเป็นรายปี 
• การยกเวน้ภาษีเงินเดือนเป็นเวลา 6 เดือน 

นับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2020 
• การยกเวน้ภาษีเงินเดือนเพิ่มเติมสําหรับธรุกิจท่ีไม่สามารถหรือโดยพืน้ฐา

นแลว้ไม่สามารถซื้อขายไดต้ัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2020 
เนื่องจากมาตรการจํากัดดา้นสขุภาพท่ีเก่ียวกับ COVID-19 

• การเลื่อนภาษีเงินเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยจนถึงเดอืนกรกฎาคม 2022 
(สําหรับธุรกิจท่ีจ่ายค่าจา้งท่ัวประเทศออสเตรเลยีไม่เกิน 10 
ลา้นดอลลาร์) 

• การช่วยบรรเทาค่าเช่าสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย์
เชิงพาณิชย์และผูเ้ชา่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 

https://srbec.com.au/canberra-business-enterprise-centre-cbec/#:%7E:text=Canberra%20Business%20Advice%20and%20Support%20Service%20(CBASS)&text=Business%20owners%20can%20receive%20up,access%20to%20business%20development%20resources.&text=To%20access%20this%20service%20please,or%20send%20us%20an%20email.
tel:02%206205%200900
https://srbec.com.au/canberra-business-enterprise-centre-cbec/#:%7E:text=Canberra%20Business%20Advice%20and%20Support%20Service%20(CBASS)&text=Business%20owners%20can%20receive%20up,access%20to%20business%20development%20resources.&text=To%20access%20this%20service%20please,or%20send%20us%20an%20email.
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Commercial-property-owners-
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Commercial-property-owners-
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Commercial-property-tenants
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Commercial-property-owners-
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Commercial-property-owners-
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Commercial-property-tenants


 

Page 8 of 8 

• free infection control training. 

Find out what else the ACT Government is doing to support 
Canberrans on the Economic Survival Package page. 

Find out more about the Commonwealth Government’s Economic 
Response to the Coronavirus on the Treasury website. 

• ส่วนลดค่าไฟฟ้า $750 (สําหรับธุรกิจขนาดเลก็) และ 
• การฝึกอบรมฟรีเรื่องการควบคุมการตดิเชื้อ 

คน้หาสิ่งอ่ืน ๆ  ท่ีรัฐบาล ACT กําลังใหก้ารสนับสนนุชาวแคนเบอร์ราไดท่ี้เพจ 
Economic Survival Package 

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการตอบสนองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเครือรัฐ 
(Commonwealth Government’s Economic Response) 
ต่อเรื่องโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาไดท่ี้เว็บไซต์ของกระทรวงการคลงั (Treasury 
website) 

 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package
https://treasury.gov.au/coronavirus
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy#Small-medium-and-large-businesses
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/supporting-local-businesses-and-the-economy
https://treasury.gov.au/coronavirus
https://treasury.gov.au/coronavirus

