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HOW TO APPLY THE ONE PERSON PER 4 SQUARE METRE 
RULE IN YOUR BUSINESS 

วธิกีารน าหลกั 1 คนตอ่ 4 ตารางเมตร มาใชใ้นธุรกจิของคณุ 

How to apply the one person per 4 square metre rule in your 
business 

วธิกีารน าหลกั 1 คนตอ่ 4 ตารางเมตร มาใชใ้นธุรกจิของคณุ 

The Risk Mitigation Guidance attached to the Public Health 
Directions provides that in a given occupied space, there be 
a density of no more than one person per 4 square metres of floor 
space (taking into account objects and items that may impact the 
total free space). 

ตามค าแนะน าในการบรรเทาความเสีย่ง (Risk Mitigation Guidance) 
ทีแ่นบมากับแนวทางสาธารณสขุ (Public Health Directions) นี ้ในพืน้ทีท่ี่
ก าหนดใหใ้ชส้อยแตล่ะแหง่ควรม ี
ความหนาแน่นไมเ่กนิ 1 คนตอ่ 4 ตารางเมตรของพืน้ทีอ่าคาร 
(โดยค านงึถงึวตัถแุละรายการทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่พืน้ทีว่า่งทัง้หมด) 

This means that businesses need to consider items and objects 
that may impact space for seating patrons, such as permanent 
fixtures (for example pylons, countertops, benches and gaming 
machines). 

น่ันหมายความวา่ 
สถานประกอบการจ าเป็นตอ้งพจิารณารายการและวตัถทุีอ่าจมผีลกระทบตอ่พืน้
ทีส่ าหรับใหล้กูคา้น่ังได ้เชน่ อปุกรณ์ตดิตัง้ถาวร (ตัวอยา่งเชน่ เสา 
โตะ๊เคานเ์ตอร ์มา้น่ัง และเครือ่งเลน่เกมพนัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



How to calculate the number of people in your premises วธิคี านวณจ านวนคนในสถานทีข่องคณุ  

1. Measure the length of your space. 
2. Measure the width of your space. 
3. Multiply the length by the width to calculate the area of your 

space in square metres. 
4. Divide the space (calculated in square metres) by four to 

calculate the maximum number of people allowed. 
5. Consider items and objects that may impact the total free 

space of the premise such as fixtures, tables and 
countertops. 

6. Consider items and objects that may impact the total free 
space of the premise such as pylons and countertops. 

1. วดัความยาวของพืน้ทีข่องคณุ 
2. วดัความกวา้งของพืน้ทีข่องคณุ 
3. คณูความกวา้งและความยาวเพือ่ค านวณหาพืน้ทีข่องคณุเป็นตารางเมตร 
4. หารพืน้ที ่(ทีค่ านวณเป็นตารางเมตรไวแ้ลว้) ดว้ย 4 

เพือ่ค านวณจ านวนสงูสดุของผูค้นทีอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชส้ถานที ่
5. พจิารณารายการและวตัดตุา่ง ๆ 

ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่พืน้ทีว่า่งทัง้หมดในสถานที ่เชน่ อปุกรณ์ตดิตัง้ 
โตะ๊และเคานเ์ตอร ์

6. พจิารณารายการและวตัดตุา่ง ๆ 
ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่พืน้ทีว่า่งทัง้หมดในสถานที ่เชน่ เสาและเคานเ์ตอร ์

 

See example below ดตูวัอยา่งดา้นลา่งนี ้  

6.5m x 5.2m = 33.8 square metres 6.5 เมตร x 5.2 เมตร = 33.8 ตารางเมตร  

33.8 square metres divided by 4 = 8.45 33.8 ตารางเมตร หารดว้ย 4 = 8.45  

Maximum patrons allowed = 8 จ านวนสงูสดุของลกูคา้ทีอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชส้ถานที ่= 8  

Always round down to the nearest whole number. ปัดเศษลงเสมอเพือ่ใหไ้ดจ้ านวนเต็มทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ  

Remember to maintain physical distancing of 1.5 metres 
between tables and maintain good hand hygiene. 

โปรดอยา่ลมืทีจ่ะรักษาระยะหา่งทางกายภาพ 1.5 เมตร ระหวา่งโตะ๊ 
และรักษาหลักสขุอนามัยของมอืใหด้ ี

 

For more information and the latest updates on restrictions to 
groups and gatherings visit www.covid19.act.gov.au 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิและอปัเดตลา่สดุในเร ือ่งมาตรการจ ากดัของการร
วมกลุม่และการชุมนมุ ไปทีเ่ว็บไซต ์www.covid19.act.gov.au 
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