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FACTSHEET เอกสารขอ้เท็จจรงิ 

HOSPITALITY VENUES สถานประกอบการดา้นการตอ้นรบั 

Key points เนื้อหาสําคญั 

From 9am on Friday 9 October 2020, hospitality venues will have three 
options for calculating usable space. 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวันศุกรท์ ี ่9 ตุลาคม 2020 
สถานประกอบการดา้นการตอ้นรับจะม ี3 
ทางเลอืกต่อไปนี้ในการคาํนวณพืน้ทีใ่ชส้อย 

Option 1: all venues with usable space of 100 square metres or less 
can have 25 people across the whole premises (includes all 
indoor/outdoor spaces); OR  
 

ทางเลอืกที ่1 สถานประกอบการทุกแห่งทีม่พี ืน้ทีใ่ชส้อย 100 
ตารางเมตรหรอืนอ้ยกว่านัน้สามารถรับผูค้นได ้25 คนท่ัวทัง้สถานที ่
(รวมถงึพืน้ทีใ่นและนอกอาคาร) หรอื 

Option 2: Venues with usable space between 101 and 200 square 
metres can have 50 people across the whole venue (includes all 
indoor/outdoor spaces): OR  

ทางเลอืกที ่2 สถานประกอบการทีม่พี ืน้ทีใ่ชส้อยอยู่ระหว่าง 101 และ 200 
ตารางเมตร สามารถรับผูค้นได ้50 คนท่ัวทัง้สถานที ่
(รวมถงึพืน้ทีใ่นและนอกอาคาร) หรอื 

Option 3: Venues can have the sum of: ‒ One person per four square 
metres of usable space for each indoor space (up to a maximum of 
200 people); and ‒ One person per two square metres of usable space 
for each outdoor space (up to a maximum of 200 people). 

ทางเลอืกที ่3 สถานประกอบการสามารถมจีํานวนรวมของพืน้ทีโ่ดยใชก้ฎ – 1 
คนต่อ 4 ตารางเมตรสําหรับพืน้ทีใ่ชส้อยในอาคารแต่ละแห่ง (รับไดสู้งสุด 200 
คน) และ – 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรสําหรับพืน้ทีใ่ชส้อยนอกอาคารแตล่ะแห่ง 
(รับไดสู้งสุด 200 คน) 

Businesses must not exceed the capacity limit that applies under 
standard liquor or fire occupancy loading and regulatory conditions of 
the venue.  

ธุรกจิต่าง ๆ  
จะตอ้งมจีํานวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารไม่เกนิขดีจํากัดทีกํ่าหนดไวต้ามมาตรฐานการอนุญ
าตใหด้ ืม่สุราหรอืมาตรฐานการดับเพลงิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเง ือ่นไขการเขา้ใชพ้ ืน้ที่
และขอ้บังคับของสถานประกอบการ 



Maximum capacity excludes staff.  
No modifications can be made to venues.  
Venues cannot use a combination of the three options. However, if a 
venue with a larger outdoor area chooses to use option 3, and that 
outdoor area is unable to be used due to inclement weather, venues 
can choose to use either option 1 or 2 if this provides a higher volume 
of patrons. 

ความจุสูงสุดทีร่ับไดน้ี ้ไม่นับรวมพนักงาน  
หา้มมใิหม้กีารดดัแปลงสถานประกอบการ  
สถานประกอบการไม่สามารถใชส้ามทางเลอืกมาคํานวณรวมกันได ้อย่างไรก็ตาม 
หากสถานประกอบการทีม่พี ืน้ทีน่อกอาคารขนาดใหญ่เลอืกทีจ่ะใชท้างเลอืกที ่3 
และพืน้ทีน่อกอาคารไม่สามารถใชง้านไดเ้นื่องจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน 
สถานประกอบการนั้นสามารถเลอืกใชไ้ดเ้พยีงทางเลอืกที ่1 หรอื 2 เท่านั้น 
หากทางเลอืกนั้นทําใหม้จีํานวนลูกคา้ทีม่ากข ึน้ 

Usable space means the space that people can freely move around in, 
but not including:  

พืน้ทีใ่ชส้อย หมายถงึ 
พืน้ทีท่ ีผู่ค้นสามารถเคล ือ่นทีไ่ปมาไดอ้ย่างอสิระภายในพืน้ทีนั่้น แต่ไม่รวมถงึ 

-Stages and similar areas 
-Restrooms, changerooms and similar areas 
-Areas occupied by fixtures, fittings and displays 
-Staff only areas and areas that are closed off or not being used. 

-เวทแีละพืน้ทีใ่นลักษณะเดยีวกัน 
-หอ้งน้ํา หอ้งเปล ีย่นเส ือ้ผา้ และพืน้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกัน 
-พืน้ทีท่ ีม่อุีปกรณ์ตดิตัง้กับที ่อุปกรณ์เคล ือ่นที ่และจอแสดงภาพ 
-พืน้ทีส่ําหรับพนักงานโดยเฉพาะและพืน้ทีท่ ีปิ่ดไวห้รอืไม่ไดใ้ชง้าน 

Venue owners, managers and operators must not temporarily divide 
any usable indoor space or usable outdoor space for the purposes of 
calculating usable space.   

เจา้ของสถานประกอบการ ผูจ้ัดการ 
และผูด้ําเนินการจะตอ้งไม่จัดแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยในอาคารหรอืนอกอาคารเป็นการชั่
วคราวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการคํานวณพืน้ทีใ่ชส้อย   

If a hospitality venue has more than one indoor space, each space 
must be enclosed by a roof and walls of solid construction stretching 
from floor to ceiling. 

หากสถานประกอบการดา้นการตอ้นรับมพี ืน้ทีใ่นอาคารมากกว่าหนึ่งแห่ง 
แต่ละแห่งจะตอ้งมหีลังคาปกคลมุและมผีนังทีม่กีารก่อสรา้งอย่างแขง็แรงแน่นหน
าสูงจากพืน้ถงึเพดาน 

Venues must request the first name and phone number of all 
attendees.  
Consider using the Check In CBR App, which is free and easy to use. 
To find out more and register your venue visit the Check In CBR page 
on the COVID-19 website. 

สถานประกอบการจะตอ้งขอช ือ่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ขา้ใชง้านทุกคน  
ใหพ้จิารณาการใชแ้อป Check In CBR ซึง่ฟรแีละง่ายต่อการใชง้าน 
สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิและการลงทะเบยีนสถานประกอบการของคณุ ไปทีเ่พจ 
Check In CBR บนเว็บไซต ์COVID-19 



Patrons must not stand while eating or drinking, and must remain 
seated other than when entering and exiting the premises, using 
bathroom facilities or ordering and paying for food or drinks. 

ลูกคา้จะตอ้งไม่ยนืขณะทีร่ับประทานหรอืด ืม่เคร ือ่งด ืม่ 
และจะตอ้งน่ังอยู่กับทีน่อกเสยีจากว่าเดนิเขา้และออกอาคารสถานที ่
ไปเขา้หอ้งน้ํา หรอืไปสั่งอาหารและจ่ายคา่อาหารหรอืเคร ือ่งด ืม่เท่านั้น 

Hospitality venues must:  สถานประกอบการดา้นการตอ้นรบัจะตอ้ง 

-clearly display occupancy allowance at the entrance to venues and 
individual spaces  
-manage ingress, egress and queuing of all areas to ensure physical 
distancing  
-manage the flow of patrons throughout the venue/site to avoid people 
congregating  
-ensure patron groups do not mingle with other groups  
-if possible, ensure separate dining areas have their own bathrooms  
-if possible, ensure each dining area has its own entrance and exit (the 
entrance may also function as the exit) and waitstaff. 

-
จัดแสดงการกําหนดอนุญาตใหเ้ขา้ใชส้ถานทีอ่ย่างชัดเจนทีท่างเขา้ของสถานปร
ะกอบการและพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง  
-จัดการแยกทางเขา้ ทางออก 
และการเขา้ควิสําหรับพืน้ทีทั่ง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรักษาระยะห่างทางกายภ
าพ  
-
จัดการเร ือ่งการหมุนเวยีนของลกูคา้ตลอดท่ัวสถานประกอบการ/พืน้ทีเ่พ ือ่หลกีเล ี่
ยงไม่ใหผู้ค้นมาออกัน  
-ใหแ้น่ใจว่ากลุ่มลูกคา้ไม่คลุกคลปีะปนกับลกูคา้กลุ่มอืน่  
-หากเป็นไปได ้
ใหแ้น่ใจว่าพืน้ทีร่ับประทานอาหารทีแ่ยกสว่นกันมหีอ้งน้ําเป็นของตัวเอง  
-หากเป็นไปได ้
ใหแ้น่ใจว่าพืน้ทีรั่บประทานอาหารแตล่ะแห่งมทีางเขา้และทางออกเป็นของตวัเอ
ง (ทางเขา้อาจเป็นทางออกในตวัดว้ยก็ได)้ 
และมพีนักงานคอยใหบ้รกิารเฉพาะจุด 

Service and entertainment rules: กฎการใหบ้รกิารและความบนัเทงิ 

-Alcohol can be sold without a meal, but it can only be consumed by 
seated patrons to avoid crowds forming.  
-Patron groups should not mingle with other groups.  
-Live music is permitted. Performers should stay at least two metres 
apart from each other and audience members. 

-เคร ือ่งด ืม่แอลกอฮอลส์ามารถขายไดโ้ดยไม่ตอ้งสัง่พรอ้มอาหาร 
แต่จะสามารถบรโิภคไดห้ากลูกคา้น่ังอยู่กับทีแ่ลว้เท่านั้น 
ทัง้นี้เพ ือ่หลกีเล ีย่งไม่ใหม้เีกดิการรวมตัวกันของกลุม่คน  
-กลุ่มลูกคา้ไม่ควรจะไปคลกุคลปีะปนกับกลุ่มอืน่  
-อนุญาตใหม้กีารแสดงดนตรสีดได ้นักแสดงควรเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 2 
เมตรจากนักแสดงท่านอืน่และผูช้ม 

To protect staff and patrons:  เพือ่เป็นการปกป้องพนกังานและลูกคา้ 



-increase frequency of cleaning of high-touch areas and objects  
-manage bookings so patrons do not stay at the venue for more than 
two hours. 

-เพิม่ความถีใ่นการทําความสะอาดพืน้ผวิและส ิง่ของทีม่กีารสมัผัสมาก  
-
จัดการเร ือ่งการจองเพือ่ไม่ใหลู้กคา้อยู่ในสถานประกอบการนานเกนิกว่าสองชัว่โ
มง 

Examples  ตวัอยา่ง 

Option 1 – 25 people rule  
A café in Weston Creek has seated dining. The usable space for 
customers is 65 square metres so the café can accommodate 25 
customers across the whole venue.  

ทางเลอืกที ่1 - กฎ 25 คน  
รา้นคาเฟ่แห่งหนึ่งที ่Weston Creek มทีีน่ั่งรับประทานอาหาร 
พืน้ทีใ่ชส้อยสําหรับลกูคา้ 65 ตารางเมตร ดังนั้น 
รา้นคาเฟ่แห่งนี้จงึสามารถรับลกูคา้ได ้25 คนท่ัวทัง้สถานที ่

Option 2 – 50 people rule  
A restaurant in Gungahlin has seated dining indoors and seated dining 
outdoors. The usable space for customers across the restaurant is 115 
square metres, so the venue can accommodate 50 customers across 
the whole venue. 

ทางเลอืกที ่2 - กฎ 50 คน  
รา้นอาหารแห่งหนึ่งที ่Gungahlin 
มทีีน่ั่งรับประทานอาหารทัง้ในและนอกอาคาร 
พืน้ทีใ่ชส้อยสําหรับลกูคา้ท่ัวรา้นคอื 115 ตารางเมตร ดังนั้น 
สถานประกอบการแห่งนี้สามารถรับลกูคา้ได ้50 คนท่ัวทัง้สถานที ่

Option 3 – Indoor/outdoor square metre rule  
A pub in Canberra City has seated dining indoors and seated dining 
outdoors. The usable space for customers in the indoor area is 120 
square metres, and the usable space for customers in the outdoor area 
is 110 square metres. 

ทางเลอืกที ่3 - กฎพืน้ทีใ่นและนอกอาคารเป็นตารางเมตร  
ผับแห่งหนึ่งในเมอืงแคนเบอรร์ามพี ืน้ทีน่ั่งรับประทานอาหารทัง้ในและนอกอาคาร 
พืน้ทีใ่ชส้อยสําหรับลกูคา้ในพืน้ทีใ่นอาคารคอื 120 ตารางเมตร 
และพืน้ทีใ่ชส้อยสําหรับลกูคา้ในพืน้ทีน่อกอาคาร คอื 110 ตารางเมตร 

120/4 = 30  
110/2 = 55  

120/4 = 30  
110/2 = 55 

The cafe can accommodate a maximum of 85 patrons across the 
whole venue.  
 
Or if it is raining and the outdoor area is not suitable for patrons, the 
pub may choose to use the 50 people rule (Option 2). 

รา้นคาเฟ่แห่งนี้สามารถรับลูกคา้ไดส้งูสดุ 85 คนท่ัวทัง้สถานที ่ 
 
หรอืหากเป็นวันฝนตกและลูกคา้ไม่สามารถใชพ้ ืน้ทีน่อกอาคารได ้
ผับแห่งนี้อาจเลอืกทีจ่ะใชก้ฎ 50 คน (ทางเลอืกที ่2) 



For information about holding an event for more than 200 people, 
please see our new event protocol.  

สําหรับขอ้มูลเกีย่วกับการจัดงานทีม่คีนเขา้ร่วมมากกว่า 200 คน 
โปรดดูวธิีการคํานวณพืน้ทีจ่ัดงานวธิใีหม่ของเรา 

For more information on working out capacity limits, see our factsheet 
on How to apply indoor and outdoor capacity rules in your business or 
venue. 

สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิในการคํานวณหาขดีจํากัดความจผุูใ้ชง้าน 
หาดูไดจ้ากเอกสารขอ้เท็จจรงิของเราเร ือ่ง 
วธิีใชก้ฎคํานวณความจุของพืน้ทีใ่นและนอกอาคารสําหรับธุรกจิหรอืสถานประกอ
บการของคุณ 

This information is correct as of 9 October 2020. For the latest advice 
on restrictions please check the COVID-19 website or call the COVID-
19 helpline on (02) 6207 7244.  

ขอ้มูลนี้มคีวามถูกตอ้ง ณ วันที ่19 มถุินายน 2020 สําหรับคําแนะนําล่าสุดเร ือ่ง 
ขอ้จํากัดต่าง ๆ  กรุณาดูทีเ่ว็บไซต ์COVID-19 หรอืโทรหาสาย COVID-19 
helpline ที ่(02) 6207 7244 

The Business Resource Kit includes: guidelines for creating a COVID 
Safety Plan; posters for displaying in your business premises; fact 
sheets and case studies to provide up to date information and clear 
advice; and other useful resources.  

ชุดความรูท้างธุรกิจ (The Business Resource Kit) ประกอบดว้ย 
แนวทางสําหรับการเตรยีมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID 
โปสเตอรส์ําหรับใชแ้สดงในสถานประกอบธุรกจิของคุณ เอกสารขอ้เท็จจรงิ 
และกรณีศกึษาทีใ่หข้อ้มูลล่าสุดและคําแนะนําทีช่ัดเจน 
อกีทัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ ๆ  

Find the kit on the business resources page of the COVID-19 website.  คน้หาชุดความรูท้างธุรกจิไดท้ ีเ่พจแหล่งขอ้มูลทางธุรกจิของเวบ็ไซต ์COVID-
19 

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) 6297 3121.  

Canberra Business Advice and Support Service: 
เจา้ของธุรกจิสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลออนไลนด์า้นการพฒันาธุรกจิและรับคาํแ
นะนําทีป่รับมาเป็นเฉพาะไดฟ้ร ี4 ชั่วโมง  
โทร (02) 6297 3121 

 
Information in this factsheet is for illustrative purposes only and is not 
an accurate representation of any particular business. 
 

ขอ้มูลในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้
มวีัตถุประสงคเ์พือ่การนําเสนอเท่านัน้และไม่ไดเ้ป็นตวัแทนทีถู่กตอ้งของธุรกจิเฉ
พาะใด ๆ  ทัง้ส ิน้ 

 
 


