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	 	 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร	 ตั้งแต่วันที่	 26	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2563																			

และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวท่ี	 3	 ออกไปจนถึงวันท่ี	 31	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2563	 นั้น																					

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด	 19	 ในประเทศไทย	มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	 รัฐบาลจึงได้ก�าหนด

มาตรการผ่อนคลายกจิการและกจิกรรม	 เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกพืน้ท่ียดึถือปฏบัิติ	 เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	

ซึ่งได้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะที่	5	โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด	

ได้แก่	 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ	 พร้อมรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ	

กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก�าหนด	 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 การเว้นระยะห่าง														

ระหว่างบคุคลและจ�ากดัผูร่้วมกจิกรรมมใิห้แออัด	จดัให้มีท่ีล้างมอืด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจลหรอืน�า้ยาฆ่าเช้ือโรค	การท�าความสะอาด	

ตลอดจนมรีะบบตดิตามตวัผ่านแอปพลเิคชนัทางโทรศัพท์	ซึง่มาตรการดงักล่าว	จ�าเป็นต้องมกีารก�ากบั	ตดิตาม	และประเมินผล

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

	 	 เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด	

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ตลอดจน										

หน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด												

ของโรคโควิด	 19	 ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่	 4	 และ	 5	 ซ่ึงเป็นกลุ ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด																								

ของโรคในหลายพ้ืนที่	 และมีการแพร่เชื้อในสถานท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง	 และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบ																	

ต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่า	ดังนั้น	ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ	คือ	สถานประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการ

ให้บรกิารรปูแบบใหม่	พร้อมทัง้ลงทะเบยีนและยนืยนัการปฏิบตัติามมาตรการท่ีก�าหนด	โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	

“ไทยชนะ”	ตลอดจนการพฒันานวตักรรมเพือ่น�าไปสูก่ารป้องกนัควบคมุโรคทีม่ปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื	ทัง้นี	้ศปก.จงัหวดั/กทม.

และ	ศปม.	จะเป็นผูรั้บผดิชอบรายงานผลการตรวจประเมนิ	ก�ากบั	ตดิตามการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรค	เพือ่ให้	ศบค.	ทราบ																	

เป็นรายสปัดาห์

  

	 	 การด�าเนินธุรกิจที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	

จะสิน้สดุหรอืยติุไปแล้วก็ตาม	จะเป็นโอกาสให้สถานประกอบการเป็นศนูย์การเรยีนรู	้ (Learning	Center)	และต้นแบบ	(Model)	

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	 เพื่อสร้างความปลอดภัย	ความมั่นใจ	และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ	

และเป็นแนวทางให้ประชาชนได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ด้วย	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในความร่วมมือจนท�าให้การจัดท�าคู่มือฯ	ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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สารบัญ
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สำรบัญ

ส่วนที่ 1 กำรผ่อนคลำยให้ด�ำเนินกิจกำรและกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและมำตรกำรเสริมส�ำหรับพื้นที่

  1. สถำนบริกำร สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร ผับ บำร์ คำรำโอเกะ
  2. ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต
  3. สถำนประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด โรงน�้ำชำ

ส่วนท่ี 3 กำรประเมินกำรปฏบัิตติำมมำตรกำรป้องกันโรคเพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19

  1. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับโรงเรียน สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยตำ่ง ๆ 
  2. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรจัดประชุม กำรอบรม กำรสัมมนำ  
  3. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดงสินค้ำ กำรจัดเลี้ยง งำนพิธี 
  4. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรจัดงำนอีเวนต์ 
  5. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรแสดง นำฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต  
  6. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
  7. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนดูแลผู้สูงอำยุ สถำนที่บริกำรดูแล สถำนที่พ�ำนักอำศัย 
   หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่จัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุแบบรำยวัน 
  8. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรถ่ำยท�ำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์และวีดีทัศน ์
  9. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรบัสถำนประกอบกำรเพ่ือสขุภำพ สปำ หรอืสถำนประกอบกำร  
   นวดแผนไทย เพือ่กำรอบตวั อบสมุนไพร กำรอบไอน�ำ้ แบบรวมหรอืกำรนวดบรเิวณใบหน้ำ 
  10. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสวนสำธำรณะ ลำน-พื้นที่กิจกรรมสำธำรณะ
   สถำนที่ออกก�ำลังกำย ลำนกีฬำ 
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  11. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสวนน�้ำ สนำมเด็กเล่น สวนสนุก 
  12. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสนำมกีฬำกลำงแจ้ง 
  13. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสนำมกีฬำในร่ม โรงยิม 
  14. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสนำมกีฬำในห้ำงสรรพสินค้ำหรือในอำคำรปิด 
  15. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสระว่ำยน�้ำกลำงแจ้งและในร่ม 
  16. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกีฬำทำงน�้ำ 
  17. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญำต
   ตำมกฎหมำย ในห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ สวนสนุก 
  18. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพื้นที่จังหวัดและภำยในจังหวัด  
   (กำรขนส่งทำงบก ทำงรำง และทำงน�้ำ) 
  19. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด 
   (กำรขนส่งทำงอำกำศ) 
  20. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนบริกำร สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะ
   คล้ำยสถำนบริกำร ผับ บำร์ คำรำโอเกะ 
  21. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  
  22. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด โรงน�้ำชำ 

ส่วนที่ 4 แนวทำงก�ำกับ ติดตำม และประเมินตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
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ภำคผนวก 

ภำคผนวก ก กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ
		 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่10)
-	 ค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	-	19)
		 ที่	5/2563	เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนด
		 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่4)
-	 ประกาศ	เรื่อง	การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
		 ทั่วราชอาณาจักร	(คราวที	่3)
-	 ประกาศ	เรื่อง	การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
		 ยังคงมีผลใช้บังคับ
-	 ประกาศ	เรื่อง	การให้ข้อก�าหนด	ประกาศ	และค�าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก�าหนดตามประกาศ
		 สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ
		 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่11)
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ
		 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่12)
-	 ค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	-	19)
		 ที่	6/2563	เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนด
		 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่5)
-	 ค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	-	19)
		 ที่	7/2563	เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนด
		 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่6)

ภำคผนวก ข อื่นๆ
-	 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	ส�าหรับประชาชน
-	 คู่มือส�าหรับการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม	โครงการ	“ไทยชนะ”
-	 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
-	 แนวทางปฏิบัติการรายงานโรคกรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
		 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
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การผ�อนคลายให�ดำเนินกิจการและกิจกรรม
เพื่อป�องกันการแพร�ระบาดของ

ส�วนที่ 1

โรคโคว�ด 19
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1 - 2 M
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1 - 2 M

	 จากข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548										
และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด	19	ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	และมีความจ�าเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต	
เศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพ่ือให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม	 พร้อมกับการด�าเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ												
โรคโควิด	19	ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	จึงมีการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรม	โดยมีปัจจัยในการพิจารณา	ดังนี้
	 1.	 ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
	 2.	 ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	
	 	 (1)	การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
	 	 (2)	การรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	
	 	 (3)	พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ	
	 	 (4)	ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมหรือใช้บริการ
	 3.	 ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

1. กลุ่มที่ 1	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ															
ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ต�า่	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์สงู

2. กลุ่มที่ 2	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ															
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม															
อยู่ในเกณฑ์สูง

3. กลุ่มที่ 3	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ																
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง	 และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

4. กลุ่มที่ 4	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ																
ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์สงู	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์ต�า่

การผ่อนคลายให้ด�าเนินกจิการและกจิกรรมเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19
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     ค�าจ�ากัดความเพิ่มเติม

 มำตรกำรควบคุมหลัก	 หมายถึง	 มาตรการท่ีรองรับตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนด											
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที	่1)	ข้อ	11	
 มำตรกำรเสริม	 หมายถึง	 มาตรการเฉพาะรายกิจการ	 ที่ผู ้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือ																									
ในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก�าหนด	 รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อท�าให้มาตรการการป้องกันและควบคุม																
การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 คู่มือกำรปฏิบัติ	 เป็นแนวทางการด�าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนท่ี												
เพ่ือด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 อย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกำรหรือกิจกรรม	 ตามค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)										
ที่	 2/2563	 เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	2548	ให้พจิารณาเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบันทกึข้อมูล
และรายงานทดแทน

     การผ่อนคลายให้ด�าเนินกิจการและกิจกรรม 

 กำรผ่อนคลำยให้ด�ำเนินกิจกำรและกิจกรรม ตำมข้อก�ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก�ำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	 ซ่ึงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก										
รวมถึงประเทศไทย	 นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร	 ตั้งแต่วันที่	 26	 มีนาคม	
พ.ศ.	 2563	 ต่อมาได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร	 (คราวท่ี	 1)												
ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	จนถึงวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	และ	(คราวที่	2)	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	
จนถึงวันที	่30	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	ซึ่งรัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด	19	
อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด
	 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของประเทศไทย	 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น																							
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคง	 รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน																								
ทัง้ด้านสาธารณสขุ	ความมัน่คง	เศรษฐกิจ	ผูป้ระกอบการ	และประชาชน	จงึเหน็สมควรให้มกีารผ่อนคลายการบงัคบัใช้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ภายใต้การด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าที่ทางราชการก�าหนด
อย่างเคร่งครดั	พร้อมทัง้มกีารก�ากบั	 ดูแล	 ติดตามจากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง	 โดยนายกรฐัมนตรไีด้ออกข้อก�าหนดซ่ึงออกตามความ																
ในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	 2548	 (ฉบับที่	 6)	 ลงวันที่	 1	 พฤษภาคม																		
พ.ศ.	2563	(ฉบับที่	7)	ลงวันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	(ฉบับที	่9)	ลงวันที่	29	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	และ	(ฉบับที	่10)																							
ลงวนัที	่12	มิถนุายน	พ.ศ.	2563	เพือ่ให้ประชาชน	ผูป้ระกอบการ	และผูใ้ห้บรกิารสามารถด�าเนนิการหรอืท�ากิจกรรมบางอย่างได้																			
ตามความสมคัรใจและความพร้อม	ประกอบด้วยกจิกรรมและกิจการ	4	ประเดน็หลกั	ได้แก่	1.	การใช้อาคารสถานทีข่องโรงเรียน	
สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย	2.	กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต	3.	กิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย	การดูแล
สุขภาพหรือสันทนาการ	และ	4.	การขนส่งสาธารณะ	โดยมีรายละเอียดของการผ่อนคลายให้ด�าเนินกิจการและกิจกรรม	ดังนี้
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กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

1. กำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียน สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัย

- - - เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ

เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา	 2563	

ในระยะแรกนี	้ให้ผ่อนผนัการใช้อาคาร

สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบัน		

การศกึษา	เพื่อจัดการศกึษา	การอบรม	

การประชุม	 หรือเพื่อประโยชน	์										

ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล								

ดังต่อไปนี้

1)	 การใช ้อาคารสถานที่ เพื่อจัด					

การเรียน	 การสอน	 หรือการ										

ฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

เอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ	

และประเภทศิลปะและกีฬา	

(เฉพาะประเภทกีฬาทีผ่่อนคลาย

ให้ท�ากจิกรรมได้)	โดยพจิารณาถงึ

จ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียน	

ความพร้อมและความสามารถ				

ในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มี

ความยืดหยุ ่น	 การจัดสถานที่

และระบบต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้อง

กบัมาตรการป้องกนัโรคเป็นส�าคัญ		

เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมรองรบั

การเปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา	2563	

จึงผ ่อนผันการใช ้อาคารสถานที	่						

เพื่อจัดการเรียนการสอน	 หรือ											

การฝ ึกอบรมของโรงเ รียนหรือ

สถาบันการศึกษา	 เพิ่มเติมจากที่ได้

ก�าหนดไว้แล้วตามข้อก�าหนด	(ฉบบัที	่9)	

ลงวันที	่29	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	

โดยให้

1)	 โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ

2)	 สถาบันการศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั	

ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร

นานาชาติ

3)	 โรงเรียนนอกระบบประเภท							

กวดวิชา	 ตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียนเอกชน

4)	 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	

และโรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียน

รวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อย

ยีส่ิบคน	สามารถใช้อาคารสถานที่

เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือ

การฝึกอบรมได้	 โดยผู้มีหน้าที่		

รบัผดิชอบในโรงเรยีนหรอืสถาบนั	

การศกึษาต้องด�าเนนิการจดัรปูแบบ	



66

กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

2)	 การใช้อาคารสถานทีข่องโรงเรยีน				

หรอืสถาบนัการศกึษาเพือ่การประชมุ	

การจดัการสอบ	การสอบคดัเลอืก	

การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน								

สิบห้าวัน	 หรือด�าเนินการอื่นใด

ในลักษณะท� านอง เ ดียวกัน													

ให ้ ผู ้ มี หน ้ า ที่ รับ ผิดชอบใน

โรงเรียน	หรือสถาบัน	การศึกษา

ตามข้อ	 1)	 และ	 2)	 ต้องปฏิบัติ

ตามป ้องกัน โรคตามที่ ทาง										

ราชการก�าหนด	การจัดระเบียบ

และระบบต่างๆ	รวมทั้งค�าแนะน�า

ของทางราชการอย่างเคร่งครัด		

	 การเรียนการสอน	สถานที	่รวมทัง้

บุคลากรและเจ้าหน้าที่	 ให้มี		

ความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบตัิ

ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง

ราชการก�าหนด	 รวมทั้ งจัด

ระเบยีบและระบบต่าง	ๆ 	ให้เป็น

ไปตามค�าแนะน�าของทางราชการ

อย่างเคร่งครัด	 โดยค�านึงถึง													

ความเสี่ยงต่อการตดิโรค	การแพร่

กระจายเชื้อ	และความปลอดภยั

ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ส่วนการ

เปิดเรียนและรูปแบบการเรียน

การสอนของโรงเรียน	 สถาบัน

การศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัอืน่	ๆ 	

ให ้ เป ็ น ไปตามที่ ก ระทรวง

ศึกษาธิการ	 กระทรวงการ

อุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย

และนวัตกรรมหรือหน่วยงาน									

ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก�าหนด	

โดยปฏิบัติตามความในวรรค

ก่อนด้วยโดยอนุโลม



77

กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

2. กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด�ำเนินชีวิต

(1)	การจ�าหน ่ายอาหาร	 หรือ

เครื่องดื่ม

ก.	 การจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่

ในโรงแรม	ท่าอากาศยาน	สถานี

รถไฟ	สถานีขนส่ง	 โรงพยาบาล	

ร ้ านอาหารหรื อ เ ค รื่ อ งดื่ ม											

ร้านสะดวกซื้อ	 รถเข็น	 หาบเร่	

แผงลอย	ซึง่ไม่รวมถงึสถานบรกิาร	

ผับ	บาร์

ก.	 การจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่

ในภตัตาคาร	สวนอาหาร	ศนูย์อาหาร	

โรงอาหาร	ร้านอาหารหรือ	เครือ่งดืม่

ทั่วไป	 ซึ่งไม่รวมสถานบริการ				

ผับ	 บาร ์ 	 ให ้ เป ิดบริการได	้																

แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุรา									

หรือ เครื่ อ ง ที่มี แอลกอฮอล ์													

ในสถานที่ดังกล่าวนี้

- ข.	 การบรโิภคสรุาหรอืเครือ่งดืม่ทีม่ี

แ อ ลกอฮอล ์ ใ นภั ต ต าค า ร																								

สวนอาหาร	โรงแรม	ร้านอาหาร

หรือ	 เค รื่อง ดื่มทั่ ว ไป	 หรือ													

ใ นสถานที่ ที่ ไ ด ้ รั บอนุญาต											

ตามกฎหมายและได้ผ่อนคลาย							

ให้เปิดด�าเนินการอยู ่ก่อนแล้ว								

ให้สามารถท�าได้ภายในก�าหนด

เวลาปกตติามกฎหมายที่เกีย่วข้อง	

โดยงดเว ้น	 การจัดกิจกรรม										

ส่งเสริมการขาย	 ในส่วนของ

สถานบริการ	สถานประกอบการ

ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ	

ผับ	บาร์	คาราโอเกะ	ยงัไม่อนญุาต

ให้เปิดด�าเนินการ	

(2)	ห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	

	 คอมมูนิตี้มอลล์

ข.	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	

คอมมูนิตี้มอลล์	 เปิดได้เฉพาะ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ร้านขายยา	

สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ�าเป็นต่อการ

ใช้ชีวิต	 และร้านขายปลีกธุรกิจ

สื่อสารโทรคมนาคม	 ธนาคาร	

ที่ท�าการหน่วยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจเท่านั้น	 ส่วนแผนก

ร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการ							

น�ากลับไปบริโภคที่อื่น

ข.	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	

คอมมูนติีม้อลล์	ให้เปิดด�าเนินการ

เพิม่เตมิได้ในส่วนทีเ่ป็นการจ�าหน่าย

สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

และการให้บริการ	 รวมทั้งร้าน

อาหารหรอืเครือ่งดืม่	ร้านเสรมิสวย	

แต่งผม	ตดัผม	หรอืท�าเลบ็	ยกเว้น

ส่วนทีเ่ป็นโรงมหรสพ	โรงภาพยนตร์	

สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง	ตู้เกมส์

ก.	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	

คอมมูนติีม้อลล์	ให้เปิดด�าเนินการ

ได้จนถึงเวลา	21.00	นาฬิกา

-
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กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

	 เครือ่งเล่นหยอดเหรยีญ	สถานที่

เล่นสเก็ต	หรือโรลเลอร์เบรด	หรอื

การละเล ่นอื่นๆ	 ในท�านอง

เดียวกัน	 คาราโอเกะ	 สวนสนุก	

สวนน�้า	 สวนสัตว์	 สนุกเกอร	์

บิลเลียด	 ร ้านเกมส์	 สถานที่							

ออกก�าลังกายฟิตเนส	 สถาน-

ประกอบการ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ														

สถานประกอบการนวดแผนไทย	

นวดฝ่าเท้า	 สถาบันกวดวิชา	

สนามพระเครือ่ง	ศนูย์ประชุม	ทัง้นี	้

พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด�าเนิน

การได ้ให ้งดเว ้นการจัดการ

แข่งขัน	กจิกรรมส่งเสรมิการขาย	

หรือการด�าเนินการอื่นใดที่เปิด

โอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนา

แน่น	 และให้เปิดด�าเนินการได้

จนถึงเวลา	20.00	นาฬิกา

(3)	ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ค.	 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม	

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน	 ตลาด	

ตลาดน�า้	และตลาดนดั	ให้เปิดได้

โดยต้องควบคุมทางเข้าออก								

จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายผู ้ให้	 และผู ้ใช้บริการ			

การเว้นระยะห่างในการเลือก

สินค้าและการช�าระราคา

ค.	 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง	 หรือตลาด						

ค้าส่งขนาดใหญ่

- -
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กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

	 เครือ่งเล่นหยอดเหรยีญ	สถานที่

เล่นสเก็ต	หรือโรลเลอร์เบรด	หรือ

การละเล ่นอื่นๆ	 ในท�านอง

เดียวกัน	 คาราโอเกะ	 สวนสนุก	

สวนน�้า	 สวนสัตว์	 สนุกเกอร	์

บิลเลียด	 ร ้านเกมส์	 สถานที	่						

ออกก�าลังกายฟิตเนส	 สถาน-

ประกอบการ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ														

สถานประกอบการนวดแผนไทย	

นวดฝ่าเท้า	 สถาบันกวดวิชา	

สนามพระเครือ่ง	ศนูย์ประชุม	ทั้งนี	้

พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด�าเนิน

การได ้ให ้งดเว ้นการจัดการ

แข่งขัน	กจิกรรมส่งเสรมิการขาย	

หรือการด�าเนินการอื่นใดที่เปิด

โอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนา

แน่น	 และให้เปิดด�าเนินการได้

จนถึงเวลา	20.00	นาฬิกา

(3)	ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ค.	 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม	

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน	 ตลาด	

ตลาดน�า้	และตลาดนดั	ให้เปิดได้

โดยต้องควบคุมทางเข้าออก								

จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายผู ้ให้	 และผู ้ใช้บริการ			

การเว้นระยะห่างในการเลือก

สินค้าและการช�าระราคา

ค.	 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง	 หรือตลาด						

ค้าส่งขนาดใหญ่

- -

กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

(4)	ร้านเสริมสวย	 แต่งผมหรือ

ตัดผมส�าหรับบุรุษหรือสตรี

ง.	 ร้านเสริมสวย	แต่งผมหรอืตดัผม

ส�าหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้

เฉพาะกิจกรรมสระ	ตัด	ซอยผม	

แต่งผม	 และต้องไม่มีผู ้นั่งรอ									

ในร้าน

- ง.	 ร้านเสริมสวย	แต่งผมหรอืตดัผม	

ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	 ให้เปิด

ด�าเนินการ	 โดยจ�ากัดเวลาการ	

ให้บริการในร้าน	 ไม่เกินรายละ		

2	 ชั่วโมง	 และต้องไม่มีผู้นั่งรอ							

ในร้าน

(5)	สถานที่บริการดูแล	 สถานที่

พ� า นั กอา ศัย 	 หรื อสถาน

สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ

ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ	 หรือ							

ผู้มีภาระพึ่งพิง

- ง.	 สถานที่บริการดูแล	 สถานที่

พ� า นั ก อ า ศั ย 	 ห รื อ ส ถ า น

สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ						

ให้แก่เด็กหรือผู ้สูงอายุ	 หรือ													

ผูม้ภีาระพึง่พงิให้เปิดด�าเนนิการ

ได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว ้พัก							

ค้างคืนเป็นปกติธุระ

ฉ.	 ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก	เดก็ก่อนวัยเรยีน	

ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการปฏบิตังิาน

ที่จ�าเป็นของเจ้าหน้าที่ในการ						

นดัหมาย	 จดัสรร	 และแจกจ่าย

เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน	

และการจัดเตรียมความพร้อม

ของสถานที่ 	 ให ้ เป ็นไปตาม

มาตรการป้องกนัโรคทีท่างราชการ

ก�าหนด

ค.	 สถานรับเลี้ยงเด็ก	 ศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็	สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั	

ศูนย์เดก็พิเศษ	สถานดแูลผู้สูงอาย	ุ

สถานที่บริการดูแล	 สถานที่

พ�านกัอาศยั	หรอืสถานสงเคราะห์

อื่นที่จัดสวัสดิการให ้แก ่ เด็ก						

หรือผู้สูงอาย	ุสามารถเปิดด�าเนนิการ

ให้บริการแบบรายวันได้	 ทั้งนี้	

การเดินทางไปกลับสถานที่									

ดั งกล ่าวถือเป ็นเหตุยกเว ้น										

การปฏิบัติตามมาตรการอันพึง

ปฏบิตัขิองกลุม่บคุคลทีม่คีวามเสีย่ง

ต่อการติดโรค

(6)	การถ่ายท�ารายการโทรทัศน	์

ภาพยนตร์และวีดีทัศน์

- จ.	 การถ่ายท�ารายการโทรทัศน	์

ภาพยนตร์และวีดีทัศน์	 ซึ่งเมื่อ

รวมคณะท�างานหน้าฉากและ	

ทุกแผนกแล ้วต ้องมีจ� านวน												

ไม่เกินห้าสิบคน	 และต้องไม่มี								

ผู้ชมเข้าร่วมรายการ

- จ.	 การถ่ายท�ารายการโทรทัศน์

ภาพยนตร์และวดีทีศัน์	ให้ด�าเนนิ

การได้โดยมจี�านวนผูแ้สดง	ผูร้่วม

รายการและคณะท�างานถ่ายท�า

รวมกันไม่เกินคราวละหนึ่งร้อย												

ห้าสบิคนและมผีูช้มไม่เกนิห้าสบิคน
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(7)	ห้องประชุมในโรงแรมหรือ

ศูนย์ประชุม

- ฉ.	 ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์

ประชุม	 ให้เปิดด�าเนินการได้

เฉพาะกรณจี�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าร่วม

ประชุม	 และเป็นการประชุม

คณะกรรมการ	ผูถ้อืหุน้	หรอืการ

ประชุม	 การอบรม	 การสัมมนา

ซึง่ผูเ้ข้าร่วมประชมุมาจากหน่วยงาน

เดียวกันเพื่อความสะดวกใน							

การตรวจสอบทราบแหล่งที่มา

ข.	 ศูนย์แสดงสินค้า	 ศูนย์ประชุม	

ห รือสถาน ที่ จัดนิทรรศการ													

ให้เป ิดด�าเนินการจัดประชุม									

การแสดงสินค้า	 หรือการจัด

นิทรรศการได้	 โดยเป็นกิจกรรม

ซึ่งจ�ากัดพื้นที่รวมในการจัดงาน

ขนาดพื้นที่ ไม ่ เกิน	 20,000	

ตารางเมตร	และเปิดด�าเนินการ

ได้จนถึงเวลา	 21.00	 น.	 ทั้งนี้									

ให ้งดเว ้นการจัดการแข่งขัน	

กิจกรรมส่งเสริมการขาย	 หรือ

การด�าเนนิการอืน่ใดทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผู้คนมาชมุนมุกนัหนาแน่น	และ

อาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้

ก.	 การจัดการประชุม	 การอบรม	

การสัมมนา	 การจัดนิทรรศการ	

การจัดแสดงสินค้า	 การจัดเลี้ยง	

งานพิธี	 การแสดง	 นาฏศิลป	์

ดนตรี	 คอนเสิร์ต	 หรือการจัด

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจ่ดัขึน้ในโรงแรม	

โรงมหรสพ	ห้องประชมุ	ศนูย์ประชมุ	

ศูนย์แสดงสินค้า	 โรงภาพยนตร์	

หรอืในสถานทีอ่ืน่ๆ	 ให้สามารถ

ด�าเนินการได้

(8)	อื่น	ๆ - - ค.	 สนามพระเครือ่ง	ศูนย์พระเครือ่ง	

	 ให้เปิดด�าเนินการได้	 โดยงดเว้น

การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้

ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและ

อาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้

ง.	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	

อทุยานวิทยาศาสตร์		ศนูย์วิทยาศาสตร์	

และวัฒนธรรม

3. กิจกรรมด้ำนกำรออกก�ำลังกำย กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร

(1)	โรงพยาบาล	 คลินิก	 สถาน-

ทนัตกรรม	หรือสถานพยาบาล

ก.	 โรงพยาบาล	คลนิกิ	สถานทนัตกรรม	

หรือสถานพยาบาล	ทุกประเภท	

ที่จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย

- - -
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(2)	คลนิกิเวชกรรมเสรมิความงาม	
สถานเสริมความงาม	 และ	
ร้านท�าเล็บ

- ก.	 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม	
สถานเสริมความงาม	 และร้าน			
ท�าเล็บ	 ทั้งที่อยู่ในและนอกห้าง
สรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	 หรือ
คอมมูนติีม้อลล์	ให้เปิดด�าเนินการ
ได้เฉพาะการเสริมความงาม
เรือนร่างและผิวพรรณ	 ไม่รวม	
ถึงการเสริมความงามบริเวณ
ใบหน้า

ก.	 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม	
สถานเสริมความงาม	สถานที่สัก
หรือเจาะผิวหนัง	 หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย

-

(3)	สถานทีอ่อกก�าลงักาย	สนามกฬีา	
สวนสาธารณะ

ข.	 สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ	สนามกอล์ฟ	หรอืสนามฝึก
ซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้	แต่ต้องไม่มี
ผู ้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการ
แข ่งขัน	 ในกรณีของสโมสร								
คลับเฮาส์	 หรือร้านอาหารใน
บริเวณดงักล่าวให้ปฏบิตัติาม	(1)	ก.

ค.	 สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจ้งและตามกติกาสากล							
ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคม
และไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว	 เช่น	
เทนนิส	ขี่ม้า	ยิงปืน	ยิงธนู	และ
ต้องไม่มีผู ้ชมมาชุมนุมกันหรือ
เป็นการแข่งขนั	ในกรณขีองสโมสร	
คลับเฮาส์	 หรือร้านอาหารใน
บริเวณดงักล่าวให้ปฏบิตัติาม	(1)	ก.

ข.	 สถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส								
ที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า	
ศนูย์การค้า	หรอืคอมมนูติีม้อลล์	
ให้เปิดด�าเนินการได้เฉพาะส่วนที่
เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท	
โดยงดเว ้นการใช ้เครื่องเล ่น	
เครื่องลู ่วิ่ง	 จักรยานปั่น	 หรือ						
การเล่นแบบรวมกลุ่ม

ค.	 สถานทีห่รือสนามออกก�าลงักาย
ในร่ม	เฉพาะกีฬาประเภทที่ตาม
กติกาสากล	ทีม่ไิด้มกีารปะทะกัน
ระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชม
การแข่งขัน	 หากเล่นเป็นทีม									
ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน	
ได ้แก ่ 	 แบดมินตัน	 ตะกร ้อ								
เทเบลิเทนนสิ	สควอช	ยิมนาสตกิ	
ฟันดาบ	และปีนผา

ค.	 สถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส							
ให้เปิดด�าเนินการได้โดยจ�ากัด
จ�านวนผู ้เล ่นในการเล่นแบบ	
รวมกลุ่ม	และงดเว้น	การอบตัว
หรืออบไอน�้าแบบรวม

ง.	 สถานที่ฝึกซ้อมมวย	โรงยิมหรือ
	 ค ่ายมวย	 ให ้ เป ิดได ้ เฉพาะ											

เพื่อการฝึกซ้อม	 การชกลมโดย
ไม่มคีูช่ก	การชกมวยแบบล่อเป้า	
โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและ
ไม่มีผู้ชม

ข.	 การออกก�าลังกายแบบกลุ ่ม										
ในสวนสาธารณะ	 ลานกิจกรรม	
พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ	 หรือ
ลานกฬีากลางแจ้ง	ให้ด�าเนนิการได้
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ง.	 สวนสาธารณะ	ลาน	–	พืน้ที่กิจกรรม

สาธารณะ	สถานทีอ่อกก�าลงักาย	

สนามกีฬา	 ลานกีฬา	 ให้เปิดได้

เฉพาะพืน้ทีโ่ล่งแจ้ง	เพือ่การเดนิ	

วิ่ง	 ขี่หรือปั่นจักรยาน	 หรือการ

ออกก�าลังกายด้วยวิธอีืน่เป็นส่วน

บคุคล	 โดยไม่มผีูช้มมาชุมนมุกนั

หรือเป็นการแข่งขัน	การละเล่น	

	 การแสดง

ง.	 สระว่ายน�า้สาธารณะทัง้กลางแจ้ง

และในร่ม

จ.	 สนามกีฬา	 ให้เปิดด�าเนินการได้

เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออก

ก�าลังกายหรือการฝึกซ้อมใน

ประเภทกีฬา	 ได้แก่	 ฟุตบอล							

ฟุตซอล	 บาสเกตบอล	 และ

วอลเลย์บอล	โดยต้องไม่เป็นการ

แข่งขนัและมจี�านวนผู้ร่วมกจิกรรม

ทีอ่ยูใ่นบรเิวณสนามกฬีา	(ไม่นบั

รวมผู้เล่น)	อีกไม่เกิน	10	คน

ฉ.	 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง	 สเก็ต	 หรือ		

โรลเลอร์เบลด	หรือการละเล่นอืน่ๆ	

ในท�านองเดยีวกนั	ให้เปิดด�าเนนิการ

ได้เฉพาะเพื่อการออกก�าลังกาย	

หรือการฝึกซ้อม

ช.	 สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

ซ.	 สระน�้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือ

กจิกรรมทางน�า้ในบงึ	เช่น	เจ็ตสกี	

ไคท์เซิร์ฟ	 เครื่องเล่นประเภท				

บานาน่าโบ๊ต	ให้เปิดด�าเนนิการได้

โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและ

จ�ากัดจ�านวนผู้เล่นตามจ�านวน

เครื่องเล่นและขนาดพื้นที่

ง.	 สนามกีฬาหรือสถานที่ เพื่ อ								

การออกก�าลังกาย	การเล่นกีฬา	

หรือเพื่อการเรียนการสอนใน		

ทกุประเภทกีฬา	ให้เปิดด�าเนนิการได้	

ยกเว้นสนามชนโค	 สนามชนไก่	

สนามกัดปลา	 หรือสนามการ

แข่งขันอื่นในลักษณะท�านอง

เดียวกัน	 ยังไม่อนุญาตให้เปิด

ด�าเนินการ	 สถานที่ที่ได้รับการ

ผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการ

แข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน	์

การแข่งขนักฬีาหรือการถ่ายทอด

ผ่านสือ่อืน่	ๆ 	ได้	แต่ต้องไม่มผีูช้ม

อยูใ่นสนามแข่งขนั	และผู้จดัการ

แข่งขันต้องด�าเนนิการตามขัน้ตอน

และวิธีการที่ทางราชการก�าหนด

ด้วย
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(4)	อื่นๆ จ.	 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว	์
สปา	 อาบน�้า	 ตัดขน	 รับเลี้ยง		
หรือรับฝากสัตว์

จ.	 สวนพฤกษศาสตร์	 สวนดอกไม้	
พิ พิธภัณฑ ์	 ศูนย ์การเรียนรู 	้		
แหล่งประวตัิศาสตร์โบราณสถาน						
ห้องสมดุสาธารณะ	และหอศลิป์

ข.	 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	
สปา	 และสถานประกอบการ
นวดแผนไทย	 (งดเว้นการอบตัว	
อบสมุนไพรหรืออบไอน�้าแบบ
รวม	และการนวดบรเิวณใบหน้า)	
นวดฝ่าเท้า	ยกเว้นสถานประกอบ
กิจการอาบน�้า	 สถานประกอบ
กิจการอาบอบนวด

ฌ.	 โรงภาพยนตร์	โรงละคร	โรงมหรสพ	

ให้เปิดด�าเนินการได้โดยจ�ากัด

จ�านวนผู ้ร ่วมกิจกรรมไม่เกิน	

200	 คน	 ส�าหรับโรงมหรสพ								

ในระยะแรกนี้	 ให้เปิดเฉพาะ						

การจัดแสดงลิเก	 ล�าตัด	 หรือ						

การแสดงพื้นบ้านอื่นๆ	 ก่อน					

โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรี

หรือ	 คอนเสิร์ต	 หรือกิจกรรม

อื่นๆ	 ที่อาจมีความเสี่ยงต ่อ								

การรักษาระยะห่างระหว่างบคุคล

และการแพร่กระจายเชื้อ

ญ.	 สวนสตัว์หรอืสถานทีจ่ดัแสดงสตัว์	

ให้เปิดด�าเนินการได้	 โดยจ�ากัด

จ�านวนผู ้ร ่วมกิจกรรมในพื้นที่

จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม

ก.	 การอบตัว	 อบสมุนไพร	 การอบ
ไอน�้าแบบรวม	 หรือการนวด
บรเิวณใบหน้าในสถานประกอบ
การเ พื่อสุขภาพ	 สปา	 หรือ						
สถานประกอบการนวดแผนไทย	

	 ให้ด�าเนินการได้	 ยกเว้นในส่วน
ของสถานประกอบกิจการอาบ	
อบ	 นวด	 ยังไม่อนุญาตให้เปิด
ด�าเนินการ

ค.	 สวนน�า้	สนามเด็กเล่น	สวนสนุก	

ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลกัษณะ

ที่เป ็นการติดตั้งชั่วคราวหรือ

เครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก		

ซึ่งอาจมคีวามเสี่ยงต่อการตดิโรค

ในเด็ก	เช่น	บ้านบอล	บ้านลม

จ.	 ตู้เกม	 เครื่องเล่นหยอดเหรียญ								

ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย						

และตั้งอยู ่ในห้างสรรพสินค้า	

ศูนย์การค้า	 คอมมูนิตี้มอลล	์								

ให้เปิดด�าเนนิการได้
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กิจกำรและกิจกรรม
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6) 

ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)

ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)

ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)

ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

4. กำรขนส่งสำธำรณะ

- - - การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่

จังหวัด	 เพื่ออ�านวยความสะดวก	

และรองรับการเดนิทางของประชาชน

ภายห ลั งมาตรการผ ่ อนคลาย												

การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด														

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ

และก�ากับดูแลการขนส่งผู้โดยสาร							

ทีเ่ป็นการขนส่งสาธารณะทกุประเภท	

(รถโดยสารประจ�าทาง	รถปรับอากาศ	

รถตู้	 รถไฟ	 เรือ	 เครื่องบิน)	 โดย												

ผู ้ประกอบการ	 ต้องจัดระบบและ

ระเบียบต่าง	ๆ	รวมทั้งให้มีการจอด

พักรถ	 การเว้นที่นั่ง	 และการจ�ากัด

จ�านวนผู ้ โดยสารในแต ่ละเที่ยว											

ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค

ที่ทางราชการก�าหนด

ส�วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม

สำหรับพ
ื้นที่

open



1515

ส�วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม

สำหรับพื้นที่

open



สถานบร�การ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล�ายสถานบร�การ ผับ บาร� คาราโอเกะ

1
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สถานบร�การ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล�ายสถานบร�การ ผับ บาร� คาราโอเกะ

1
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1. สถานบรกิาร สถานประกอบการทีม่ลัีกษณะคล้ายสถานบริการ ผบั บาร์ คาราโอเกะ 

■ ผ่อนผันให้เปิดด�าเนินการได้ โดยเปิดท�าการตามเวลาปกติท่ีกฎหมายก�าหนด จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา                 
ของวนัเดียวกนัและงดเว้นการจัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย ทัง้นี ้สถานบริการต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกจิการ

■ การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป สามารถ
เปิดให้บริการหลังเวลา 24.00 นาฬิกาได้ แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังเวลาดังกล่าว

■ จัดให้มกีล้องวงจรปิดเพ่ือบนัทึกภาพการให้บรกิารและใช้บรกิาร ให้ครอบคลุมพ้ืนทีส่ถานประกอบการ เพ่ือก�ากบั 
ตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค โดยบนัทกึภาพและข้อมูลเกบ็ไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดอืน ท้ังน้ี ให้พิจารณา
งดให้บริการ กรณีผู้ ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนดได้

■ เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่าง
โต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้

■ งดนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับผู้ ใช้บริการ งดการเต้นนอกพ้ืนที่บริเวณโต๊ะหรือท่ีนั่ง                 
ของผู้ ใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน ทุกครั้งก่อนใช้บริการ

■ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงานเชียร์เบียร์ รวมทั้ง
ต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้าน�าสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน

■ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก�าหนด ผ่านแอปพลิเคชันท่ีทาง
ราชการก�าหนด “ไทยชนะ” พร้อมทัง้ระบุความจุของจ�านวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมือ่เปิดด�าเนนิการ 
โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�านวนผู้ ใช้บริการตามข้อก�าหนด

■ มีมาตรการคัดกรองอายุ ไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส�าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
บริการ และผู้ ใช้บรกิารก่อนเข้าสถานที ่ทัง้นี ้ให้รายงานหน่วยงานรบัผดิชอบ กรณีพบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามแนวทางทีก่�าหนด รวมทัง้อาจให้มกีารตรวจทางห้องปฏบัิตกิารเพ่ือหาเชือ้โควดิ 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ
ตามค�าแนะน�าของทางราชการ

■ กรณีพบผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น       
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และมีประวัติ
เสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ   
รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 พร้อมท้ังระบุความจุของจ�านวนผู้ใช้บริการ	 และพร้อมให้											

ตรวจสอบเมื่อเปิดด�าเนินการ	โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�านวนผู้ใช้บริการตามข้อก�าหนด

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

พร้อมทัง้ช้ีแจงพนักงานบรกิาร	และผูใ้ช้บริการ	และให้ค�าแนะน�ากับผูใ้ช้บรกิาร	สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออก

จากสถานที่ได้	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 มีการควบคุมทางเข้าและออก	และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	พร้อมเตรียมอุปกรณ์

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานบริการ	และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่จุดบริการต่างๆ	เช่น	

ทางเข้าและออก	ห้องสุขา	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 จดัเตรยีมพืน้ทีแ่ละท�าสญัลกัษณ์เว้นระยะนัง่หรอืยนื	รวมถงึบรเิวณพืน้ทีร่อควิห่างกนั	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยควบคุม

ไม่ให้มกีารเคลือ่นย้ายเก้าอี	้รวมทัง้ให้มรีะยะห่างระหว่างโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร	หรอืมฉีากกัน้ระหว่างโต๊ะ	สงูไม่น้อยกว่า	

1.5	เมตร	และระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร	หรือมีฉากกั้นทดแทนได้

1.6	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอภายในสถานบรกิาร	รวมทัง้บรเิวณห้องสขุา	และพืน้ทีส่บูบหุร่ี	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	

อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	

1.7	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.8	 จัดให้มีการใช้เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	(Disposable	Menus)	แทนการใช้เมนูแบบเล่ม

1.9	 จัดให้มีภาชนะส�าหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล	 โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนบุคคล

ส�าหรับผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม	ทั้งนี้	สามารถนั่งรวมกลุ่มได้ไม่เกิน	5	คนต่อ	1	โต๊ะ	

1.10	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการด�าเนินกิจกรรม	 ให้ครอบคลุมพื้นท่ีสถานประกอบการ					

เพ่ือก�ากบั	ติดตาม	การปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัโรคของพนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บรกิาร	โดยบันทกึภาพและข้อมลู

เก็บไว้	 ไม่น้อยกว่า	 1	 เดือน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	 สามารถจัดให้มี												

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานแจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 มีการตรวจคัดกรองอายุ	 อาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	 พนักงานบริการ	 และ																

ผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าสถานที	่ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมูร่ิางกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มอีาการระบบ

ทางเดินหายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง

ที่ก�าหนด	ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม	รวมทั้งพิจารณา

ให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทราบ	รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานบริการ	และผู้ใช้บริการทุกคน		

(3)	 มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด	19	ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ	ตามค�าแนะน�าของทางราชการ
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2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 จดัให้มแีผนบรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ	19	เช่น	การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ	ระยะห่าง

ระหว่างเวทกัีบโต๊ะ	การควบคมุจ�านวนผูใ้ช้บรกิารไม่ให้แออดั	การท�าความสะอาดพืน้ท่ีส่วนรวม	พืน้ผวิสมัผสัร่วม

และเครื่องปรับอากาศ	การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด	19	ในกลุ่มพนักงาน

(2)	 ควบคุมจ�านวนผูใ้ช้บรกิารไม่ให้แออดั	 โดยคดิจ�านวนใช้บรกิารตามขนาดพืน้ที	่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า	 4	 ตารางเมตร									

ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	โดยนั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน	5	คน	และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น

(3)	 หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสหรือท�ากิจกรรมใกล้ชิดกัน	 ระหว่างพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ	 เช่น	 การนั่ง										

การร้องเพลง	การเต้น	ยกเว้น	การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงบนเวที	

(4)	 พิจารณาปรับรูปแบบการบริการหรือพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อลดเวลาในการด�าเนินกิจกรรม	 ลดความแออัด									

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	เช่น	การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบจองคิวแบบ

ออนไลน์	การมฉีากกัน้ระหว่างโต๊ะหรอืเวท	ีระบบควบคมุหรอืตรวจสอบจ�านวนผูใ้ช้บรกิารหรอืจดุทีม่กีารรวมกลุ่ม	

ภายในสถานทีแ่สดงบนหน้าจอ	หากมจี�านวนครบตามทีก่�าหนด	ผูใ้ช้บรกิารต้องรอควิเข้าใช้บริการ	โดยจดัพืน้ที่

รอควิเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	หรอืมทีีก่ัน้ระหว่างบคุคล	ท้ังนี	้เพือ่ปรบัการบรกิารรปูแบบใหม่ให้เกดิขึน้

ในระยะยาว	และเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

(5)	 ผูป้ระกอบการ	พนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บรกิารทกุคน	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	หรือ	

สวม	 Face	 Shield	 ร่วมด้วย	 เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม	 ส�าหรับนักร้องหรือนักแสดง												

สามารถสวม	Face	Shield	แทนได้	ระหว่างท�ากิจกรรมบนเวที	

(6)	 พนกังานบรกิารทกุคน	ไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรอืจับหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ล้างมอืด้วยสบู่	หรอืแอลกอฮอล์เจล	

70%	 หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู ่เสมอ	 และไม่ควรสัมผัสผู ้ใช้บริการ	 โดยอาจจัดระบบการไหลเวียนของ																						

ทางเดินของผู้ใช้บริการ	รวมทั้งพนักงานให้มีระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร

(7)	 งดจ�าหน่ายสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรูปแบบเหยือก	 ถ้วย	 หรือใส่ในภาชนะท่ีมีโอกาสสัมผัสหรือ												

ใช้ร่วมกัน	โดยให้ส่ังเคร่ืองด่ืมเป็นรายแก้วแทน	และมพีนกังานบรกิารเป็นผูบ้รกิาร	เพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัสภาชนะ

ที่ใช้ร่วมกัน

(8)	 งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ	เช่น	โปรโมชั่น	ลดราคา	ขายพ่วง	โฆษณา	พนักงานเชียร์เบียร์	และให้

งดกจิกรรมทีม่กีารเล่น	การแข่งขัน	หรอืการใช้เครือ่งเล่น	อปุกรณ์การเล่น	เช่น	โต๊ะสนุกเกอร์	โต๊ะพลู	เป้าลกูดอก	

ตู้เกม	เป็นตน้	ซึง่ท�าให้เกิดความแออดัหรือการรวมกลุม่คน	การใชเ้สยีงดงั	ทั้งนี้	ไม่อนุญาตใหผู้้ใช้บรกิารน�าสุรา

หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน

(9)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ

อยู่ตลอดเวลา	

(10)	 จดัให้มกีารให้ค�าแนะน�าพนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บริการ	รวมถงึให้มกีารตรวจตรา	ควบคมุ	ก�ากบั	การให้	บรกิาร

และใช้บริการ	 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด	พร้อมท้ังให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ	ให้หน่วยงานในพ้ืนทีที่ร่บัผดิชอบทราบ	ตามคูม่อืและเกณฑ์การปฏบัิต	ิเพือ่สร้างความร่วมมอืในการ

ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	

(11)	พิจารณางดให้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้สถานท่ี	 กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่

ก�าหนดได	้เช่น	ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสถานที่	
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(12)	 จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกันโรค	

ผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงประชาสมัพนัธ์	เป็นต้น	เพือ่ให้พนกังานบรกิาร	

และผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(13)	หากพบว่าพนักงานบริการ	 และผู้ใช้บริการ	 เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าสถานท่ีอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได	้

ให้ผู ้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่	 ปิดสถานท่ีตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมทั้ง																										

ท�าความสะอาดสถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนกังานท�าความสะอาดทกุคน	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด	รวมทั้ง

ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

(2)	 ท�าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสร่วมของสถานท่ีและอุปกรณ์	 เช่น	 ที่จับหรือลูกบิดประตู	 ปุ่มกดลิฟท์	 ราวจับ												

ราวบันได	โต๊ะ	เก้าอี้	เคาน์เตอร	์ถาดรับเงิน	และไมโครโฟน	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	

หรือ	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 อย่างน้อยวันละ	 2	 ครั้ง	 รวมท้ังให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน	 และ

ท�าความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้บริการ

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	กลอนประตู	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	

ก๊อกน�้า	 อ่างล้างมือ	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด															

อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง

(4)	 เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	และ

มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์	 และควรเว้นสถานท่ีที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 เพื่อลด				

ความแออัด

1.2	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดเข้าสถานที่และใช้บริการ

1.3	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และพกแอลกอฮอล์เจล	 70%	 ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	 เพื่อลดความเส่ียง								

ในการติดเชื้อ	

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	Code	เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม	รวมทั้ง

ก่อนออกจากสถานที่	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่สถานบริการก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 เพื่อช่วยลดความเสี่ยง	

ในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	เพื่อให้ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
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2.4	 ระหว่างรอคิวคัดกรองอายุ	 อาการไข้	 และอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าสถานที่	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือ

สัญลักษณ์ที่สถานบริการก�าหนด	อย่างน้อย	1	เมตร

2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 ยกเว้นขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม	 โดยให้ล้างมือ				

ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	

2.6	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และเลี่ยงไอ	 จาม	 ใกล้ผู้อ่ืน					

หากมีการไอ	หรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท

2.7	 งดการเต้นหรือกิจกรรมอื่นใดนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ	 โดยไม่ร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น	 รวมทั้ง																

งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นร�า	ทั้งนี้	อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น	

2.8	 พิจารณาช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 หากช�าระด้วย

เงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

2.9	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการด�าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	

ให้ด�าเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1	 ส่วนกลาง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	ตร.	และ	สธ.	ร่วมจดัท�าและเผยแพร่คูมื่อและเกณฑ์การปฏบัิตติามความเหมาะสม	

กับพื้นที่และประเภทของกิจการ	พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

1.2	 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

1.3	 ระดบัอ�าเภอและต�าบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมือง	และ	ศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง									

สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	สธ.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป

ตามมาตรการที่ก�าหนด	ก่อนเปิดกิจการ

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ผู้ประกอบการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีก่�าหนด	ให้หน่วยงานในพืน้ทีร่บัผดิชอบทราบ	

ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	

2.2	 ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการ													

ยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น

(1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานบริการ	และผู้ใช้บริการได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.3	 ศปก.จงัหวดั/กทม.	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และ	ศปก.เมอืงพทัยา	ตดิตาม	

ก�ากับ	 ดูแล	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการ			

ดังต่อไปนี้	

(1)	 รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�าเนินการ	

(2)	 ลงทะเบยีนผูป้ระเมนิการประกอบกจิการในแอปพลเิคชันท่ีทางราชการก�าหนด	“ผูพ้ทัิกษ์ไทยชนะ”	ประกอบกับ	

“ไทยชนะ”

(3)	 จัดท�าแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ	โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานประกอบการ
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(4)	 ตรวจประเมนิ	ติดตาม	ก�ากบัการประกอบกจิการ	โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ผูพ้ทิกัษ์ไทยชนะ”	

(5)	 รายงานผลการตรวจประเมิน	 ติดตาม	 ก�ากับ	 ตามมาตรการควบคุมหลัก	 ให้	 ศปก.จังหวัด	 และ	 ศบค.	 ทราบ				

รายสัปดาห์

2.4	 ศปม.	 ร่วมกับเทศบาล	 อปท.	 สสอ./	 สสจ.	 หรือ	 อสม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงาน																									

ที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้มีการสุ่มตรวจ																		

ทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการลงทะเบียน																				

เพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรือจัดกจิกรรม	และยืนยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคผ่านแอปพลเิคชนั

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต	์1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วนไทยชนะ	1119	

สายด่วนศูนย์ด�ารงธรรม	กระทรวงมหาดไทย	1567	สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422	

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดับจังหวัดจัดท�าระบบรับแจ้งเหตุในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่นๆ	โดยให้มีการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู ้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีพบการปฏิบัต	ิ																

ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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2. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

■ ให้เปิดด�าเนินการได้โดยจ�ากัดช่วงเวลาการให้บริการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบ       
กิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 ดังนี้
o ผูท้ีมี่อายตุ�า่กว่า 15  ปี : ให้เข้าใช้บรกิารได้ ในวนัจันทร์-วนัศกุร์ เวลา 14.00-20.00 น. และในวนัหยดุราชการ

หรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00-20.00 น.
o ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี : ให้เข้าใช้บริการได้ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น. และในวันหยุด

ราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00-22.00 น.
o ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี : ให้เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

■ จัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ               
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อรอบ และมีการพักท�าความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ

■ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน และงดกิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล
■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ 

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” 
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
■ ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือบนัทกึภาพการให้บรกิารและใช้บรกิาร ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนรวมของสถานประกอบการ 

เพื่อก�ากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรมและยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 พร้อมท้ังระบุความจุของจ�านวนผู้ใช้บริการ	 และพร้อมให้											

ตรวจสอบเมื่อเปิดด�าเนินการ	โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�านวนผู้ใช้บริการตามข้อก�าหนด

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

พร้อมท้ังช้ีแจงพนักงาน	 และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีได้	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่										

โดยระบุชื่อ	 นามสกุล	 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	 เป็นอย่างน้อย	 เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัส

ที่มาใช้บริการในสถานที่	
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1.3	 มกีารควบคมุทางเข้าและออก	และจดัให้มจีดุตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	

พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าร้าน

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณประตูทางเข้าและออกร้าน	

พื้นที่บริการต่างๆ	และห้องสุขา	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ท�าสญัลกัษณ์เว้นระยะห่างของจดุบรกิาร	ในบรเิวณท่ีมทีีน่ัง่	ยืน	ระหว่างการเดนิ	หรอืการต่อควิ	เช่น	จุดรอเข้าห้องน�า้	

จุดรอช�าระค่าบริการ	รวมทั้งระยะห่างระหว่างโต๊ะ	อย่างน้อย	1	เมตร	

1.6	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.7	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในร้าน	 รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา	 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ																

อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	

1.8	 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ	ให้ครอบคลุมพื้นที่ของร้าน	เพื่อก�ากับ	

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของผู้ใช้บริการและพนักงาน	โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า	1	เดือน	

หรืออาจพิจารณาจัดให้มีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้ง		

ผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1  มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

ก่อนเข้าสถานที่	ทั้งนี	้ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	

พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด	 ให้มี

แนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังพิจารณาให้มีห้องแยก						

หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	

2.2  มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	19	เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม

(2)	 ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันในภายในร้าน	 โดยคิดจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนท่ี	

เกณฑ์ไม่น้อยกว่า	4	ตารางเมตร	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	และลดเวลาในการท�ากิจกรรมเท่าที่จ�าเป็น	โดยจัดรอบ

การเข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ	ไม่เกิน	2	ชั่วโมง

ต่อรอบ	ระหว่างพักมกีารท�าความสะอาด	15	นาทีต่อรอบ	ทัง้นี	้อาจพจิารณาจัดให้มกีารเหลือ่มเวลาการให้บรกิาร

หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ	ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์	หรือทางโทรศัพท์	

(3)	 เว้นระยะนั่ง	ยืน	หรือระหว่างการเดินห่างกัน	อย่างน้อย	1	 เมตร	พร้อมทั้งจัดให้มีระบบคิว	และมีพื้นที่รอคิว								

ที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(4)	 งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน	 และงดกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน	 เช่น	

กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล

(5)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 และระบบจองคิวแบบออนไลน	์															

เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

(6)	 ผู้ประกอบการ	และพนักงานทุกคน	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 โดยเฉพาะพนักงาน		

ที่อยู่ประจ�าเคาท์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	จุดบริการช�าระเงิน	หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	ต้องสวม

หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และสวม	Face	Shield	ร่วมด้วย	หรอืพจิารณาให้มฉีากกัน้	(Counter	shield)	
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(7)	 ลดการพดูคยุท่ีไม่จ�าเป็น	โดยใช้น�า้เสยีงปกตแิละไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรอืจบัหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	หรอื	

Face	Shield	ทั้งนี	้ ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	และรักษาระยะห่างจากพนักงานคนอื่น	อย่างน้อย			

1	เมตร	

(8)	 พนักงานทุกคน	ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	รวมทั้งก่อน	และ

หลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว	และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	แก้วน�้า	หลอด	ช้อน	ผ้าเช็ดมือ	

(9)	 พิจารณางดให้บริการ	 กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 เช่น	 ไม่สวม		

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(10)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับช�าระเงินหรือบัตรเครดิต	 โดยที่พนักงานรับเงิน																			

ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	

(11)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค	 เช่น	 แนะน�าให้ล้างมือ	 แนะน�าการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ผ่านส่ือประชาสัมพันธ	์							

รูปแบบต่างๆ	 เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(12)	 จัดให้มีระบบตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัด	

(13)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานท่ีอาจเป็น										

จุดแพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานทีต่ามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3  มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนกังานท�าความสะอาดทกุคน	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด	รวมทั้ง

ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

(2)	 ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานท่ี	อปุกรณ์	เครือ่งใช้	เน้นจดุท่ีมผีูส้มัผสัร่วมกนั	เช่น	หน้าจอ	CPU	คย์ีบอร์ด	

เม้าส์	หูฟัง	โต๊ะ	เก้าอี้	เคาน์เตอร	์ราวบันได	ที่จับหรือลูกบิดประตู	จุดช�าระเงิน	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	

แอลกอฮอล์	70%	หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลังการให้บริการ	หรืออย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสขุา	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างออกด้วยน�า้สะอาด	

ทกุครัง้หลงัมกีารใช้บรกิาร	หรืออย่างน้อยทกุ	2	ชัว่โมง	โดยเพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดมากขึน้ในจดุเสีย่ง	

เช่น	กลอนหรือลูกบิดประตู	ก๊อกน�้า	อ่างล้างมือ	อ่างอาบน�้า	ที่รองนั่งโถส้วม	

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ

หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และ						

ขยะติดเชื้อ	 เช่น	ผ้าหรือกระดาษช�าระที่ใช้แล้ว	หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวม		

ส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ

1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 เพ่ือลด									

ความแออัด	 รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน					

หากช�าระด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมท้ังค้นหาข้อมูลร้านเกมและร้านอินแทอร์

เน็ตใกล้บ้าน	 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่														

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรอืควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทน	เช่น	แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี	โดยระบชุือ่	

นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	เป็นอย่างน้อย

2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามท่ีร้านแนะน�าอย่างเคร่งครัด	 เพื่อช่วยลด										

ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 ระหว่างใช้บริการ	รอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ร้านก�าหนด	

2.4	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ	และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ

2.5	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	 หากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือ							

หน้ากากผ้าระหว่างใช้บริการ	และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท

2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1	 ส่วนกลาง	ประกอบด้วย	ศบค.	วธ.	และ	สธ.	ร่วมจดัท�าเผยแพร่คูมื่อและเกณฑ์การปฏบิติัตามความเหมาะสมกบัพืน้ที่

และประเภทของกิจการ	พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

1.2	 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

1.3	 ระดบัอ�าเภอและต�าบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมือง	และ	ศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง							

สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	สธ.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป

ตามมาตรการที่ก�าหนด	
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ผูป้ระกอบการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีก่�าหนด	ให้หน่วยงานในพืน้ทีร่บัผดิชอบทราบ	

ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	

2.2	 ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการ																

ยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

(1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.3	 ศปก.จงัหวดั/กทม.	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และ	ศปก.เมอืงพทัยา	ตดิตาม	

ก�ากับ	 ดูแล	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการ			

ดังต่อไปนี้	

(1)	 รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�าเนินการ	

(2)	 ลงทะเบยีนผูป้ระเมนิการประกอบกจิการในแอปพลเิคชันท่ีทางราชการก�าหนด	“ผูพ้ทัิกษ์ไทยชนะ”	ประกอบกับ	

“ไทยชนะ”

(3)	 จัดท�าแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ	โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน

(4)	 ตรวจประเมนิ	ติดตาม	ก�ากบัการประกอบกจิการ	โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ผูพ้ทิกัษ์ไทยชนะ”	

(5)	 รายงานผลการตรวจประเมิน	ติดตาม	ก�ากับ	ตามมาตรการควบคมุหลกั	ให้	ศปก.จังหวดั/	กทม.	และ	ศบค.	ทราบ	

รายสัปดาห์

2.4	 ศปม.	ร่วมกับเทศบาล	อปท.	สสอ./สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์									

หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการลงทะเบียน																	

เพ่ือผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรค	ผ่านแอปพลเิคชนั

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต	์1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วนไทยชนะ	1119	

สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม	1765	สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู ้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีพบการปฏิบัต	ิ																				

ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรมและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ						

ป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 พร้อมทั้งระบุความจุของจ�านวนผู้ใช้บริการ	 และ

พร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด�าเนินการ	โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�านวนผู้ใช้บริการตามข้อก�าหนด

 สถานท่ีท่ีตัง้ข้ึนเพ่ือให้บริการ โดยหวงัประโยชน์ทางการค้า ทีไ่ด้รับใบอนุญาตตัง้สถานบริการตามพระราชบญัญตัิ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้แก่ สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น�้าชา หรือเครื่องด่ืมอย่างอื่นจ�าหน่ายและบริการ               
โดยมีผู้บ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกค้า และสถานอาบน�้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย                
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หรอืสถานทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ให้เปิดด�าเนนิการได้ตามเวลาเปิดท�าการ
ปกติที่กฎหมายก�าหนด และ
■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ 

ผ่านแอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” 
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” หรือ

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
■ พนักงานบ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกค้า สามารถสวม Face Shield แทนการสวมหน้ากากอนามัยหรือ     

หน้ากากผ้าได้ 
■ การจ�าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม สุราและเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ

มาตรการเสริม เช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
■ มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย 
■ ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือบนัทกึภาพการให้บรกิารและใช้บรกิาร ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนรวมของสถานประกอบการ 

เพ่ือก�ากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
■ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก�าหนด ให้หน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 

3. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน�้าชา
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1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

พร้อมท้ังช้ีแจงพนักงาน	 และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีได้	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่										

โดยระบุชื่อ	 นามสกุล	 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	 เป็นอย่างน้อย	 เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัส

ที่มาใช้บริการในสถานที่	

1.3	 มกีารควบคมุทางเข้าและออก	และจดัให้มจีดุตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	

พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานบริการ

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	 หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 ในบริเวณพื้นท่ีบริการต่างๆ	 เช่น												

หน้าลิฟต์	ภายในลิฟต	์ห้องอาหาร	ห้องสุขา	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	ภายในลิฟต์	 ในบริเวณที่มีที่นั่ง	 ยืน	 ระหว่างการเดิน	หรือการต่อคิว	 เช่น			

จดุรอเข้าห้องน�า้	พืน้ทีน่ั่งส่วนกลาง	อย่างน้อย	1	เมตร	รวมทัง้ระยะห่างระหว่างโต๊ะ	และเวทีกบัโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร	

1.6	 จัดสถานที่ส�าหรับเก็บเสื้อผ้า	อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ	และอุปกรณ์ส�าหรับให้บริการให้มิดชิดเป็นสัดส่วน	เพื่อป้องกัน

การปนเปื้อนเชื้อ

1.7	 จดัให้มไีมโครโฟนส่วนบคุคล	หรอืพิจารณาเปลีย่นปลอกหุม้ไมโครโฟน	และท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	

เช่น	แอลกอฮอล์	70%	ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนผู้ใช้งาน

1.8	 จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลที่สะอาด	ให้กับผู้ใช้บริการ	เช่น	จาน	ช้อน	ส้อม	ตะเกียบ

บรรจุซอง	 ช้อนกลางส่วนบุคคล	 แก้ว	 หลอดบรรจุซอง	 โดยพิจารณาให้มีการห่อหุ้มภาชนะและอุปกรณ์ดังกล่าว									

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ

1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.10	จัดให้มีจุดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ส�าหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือ							

หน้ากากผ้า	ก่อนและระหว่างใช้บริการ

1.11	รักษามาตรฐานด้านสถานที	่ความปลอดภัย	และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

1.12	จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในสถานบริการ	 รวมทั้งภายในและบริเวณห้องอาบน�้า	 ห้องสุขา	 และพื้นท่ี		

สูบบุหรี่	 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	 อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	 หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	 เพื่อการ

หมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	

1.13	มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ	 ให้ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนรวมของ																					

สถานประกอบการ	 เพื่อก�ากับ	 ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 โดยบันทึก

ข้อมลูเกบ็ไว้ไม่น้อยกว่า	1	เดอืน	หรอือาจพิจารณาจดัให้มรีะบบแจ้งเตือน	(Alert)	กรณพีบผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติามมาตรการ	

สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1  มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

ก่อนเข้าสถานที่	ทั้งนี	้ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	

พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่ก�าหนด	ให้มี

แนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังพิจารณาให้มีห้องแยก			

หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	

(3)	 มกีารตรวจทางห้องปฏบิติัการเพือ่หาเชือ้โควดิ	19	ในกลุม่พนกังานเป็นระยะ	พร้อมทัง้การเฝ้าระวงัโรคอืน่ด้วย
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2.2  มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 จัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	 การเหลื่อมเวลา	 การควบคุมจ�านวน							

ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม	พื้นผิวสัมผัสร่วมและเครื่องปรับอากาศ	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด	19	และการเฝ้าระวังโรคอื่น	ในกลุ่มพนักงาน	

(2)		 ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันในภาพรวมของสถานบริการ	และส่วนของพื้นที่ย่อยที่ให้

บรกิารส่วนรวม	เช่น	ห้องน�า้รวม	หน้าเวที	หน้าตูก้ระจก	หรอืลดเวลาในการท�ากิจกรรมเท่าทีจ่�าเป็น	โดยพิจารณา

จดัให้มกีารเหลือ่มเวลาการให้บริการหรือจดัรอบการเข้าใช้บริการ	ด้วยระบบจองควิล่วงหน้าแบบออนไลน์	หรอื

ทางโทรศัพท์	กรณผีูใ้ช้บรกิารเป็นกลุม่	ให้จ�ากดัการนัง่รวมกันไม่เกนิ	5	คนต่อโต๊ะ	ท้ังนี	้ให้เว้นระยะห่างระหว่าง

ที่นั่งหรือเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	ในพื้นที่ส่วนรวม	และระยะห่างระหว่างโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร

(3)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบจองคิวแบบออนไลน	์เพื่อให้

บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

(4)	 ผู้ประกอบการ	 และพนักงานทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 ในพื้นที่ส่วนรวม							

โดยเฉพาะพนักงานเสิร์ฟ	 พนักงานเตรียมอาหาร	 พนักงานที่อยู ่ประจ�าเคาท์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	 ต้อนรับ/

ประชาสัมพันธ์	 แคชเชียร์	 หรือแผนกอื่นๆ	 ท่ีให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ							

หน้ากากผ้า	และสวม	Face	Shield	ร่วมด้วย	หรือพิจารณาให้มีฉากกั้น	(Counter	shield)	และสวมถุงมือ	ทั้งนี้	

พนักงานบ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกค้าสามารถสวม	Face	Shield	แทนได้	

(5)	 ลดการพดูคยุท่ีไม่จ�าเป็น	โดยใช้น�า้เสยีงปกตแิละไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรอืจบัหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	หรอื	

Face	Shield	ทั้งนี	้ ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	และรักษาระยะห่างจากพนักงานคนอื่น	อย่างน้อย					

1	เมตร	ในพื้นที่ส่วนรวม

(6)	 พนักงานทุกคน	ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	รวมทั้งก่อน	และ

หลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว	และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	แก้วน�้า	หลอด	ช้อน	ผ้าเช็ดมือ	

ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	

(7)	 การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	 สุราและเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	 ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการควบคมุหลกัและมาตรการเสรมิส�าหรบัพืน้ทีข่องสถานบริการ	ผบั	บาร์	คาราโอเกะ	ท้ังนี	้อาจพจิารณา

ปรับรูปแบบบริการเคร่ืองด่ืม	สรุาหรอืเครือ่งดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์	โดยการผสมเครือ่งดืม่ในภาชนะและอกุรณ์ชงแยก	

ก่อนน�ามาเติมในแก้วของผูใ้ช้บริการ	และตดิสติก๊เกอร์	หรอืสัญลกัษณ์ป้องกนัการสลบัแก้ว	เพือ่ป้องการแพร่เชือ้

(8)	 พนักงาน	ควรสังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ	เช่น	มีอาการไข้	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือ

หอบเหนื่อย	 ควรแนะน�าให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้ง

ประวัติการเดินทาง

(9)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณพีบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(10)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับช�าระเงินหรือบัตรเครดิต	 โดยที่พนักงานรับเงิน																				

ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	

(11)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค	 เช่น	 แนะน�าให้ล้างมือ	 แนะน�าการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ผ่านส่ือประชาสัมพันธ	์					

รูปแบบต่างๆ	 เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
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(12)	 จัดให้มีระบบตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	 พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	 ให้หน่วยงานในพื้นที่																

รับผิดชอบทราบ	ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	

(13)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานท่ีเป็นผู้ป่วยยืนยัน	หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าสถานท่ีอาจเป็นจุด

แพร่เชื้อได้	ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3  มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนกังานท�าความสะอาดทกุคน	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด	รวมทั้ง

ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่สัมผัสร่วม	เช่น	ลูกบิดประต	ูเคาน์เตอร์ให้บริการ	ราวบันได	

อ่างล้างมือ	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เตียงนวด	 บัตรจอดรถ	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 70%	 หรือ																						

โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลังการให้บริการ	หรืออย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งเกียร์	พวงมาลัย	

กุญแจรถ	ก่อนคืนรถให้กับผู้ใช้บริการ	

(3)	 ท�าความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก	30	นาที	และเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ	เช่น	

เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ส�าหรับผู้ใช้บริการ	ผ้าปูเตียง	ผ้าขนหนู	ปลอกหมอน	ทุกครั้งหลังการให้บริการ

(4)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	และห้องสุขา	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้าง

ออกด้วยน�้าสะอาด	 ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	 หรือเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดมากขึ้นในจุดเสี่ยง	 เช่น	

กลอนหรือลูกบิดประตู	ก๊อกน�้า	อ่างล้างมือ	อ่างอาบน�้า	ที่รองนั่งโถส้วม	กรณีห้องสุขารวมต้องท�าความสะอาด

ทุก	1	ชั่วโมง	

(5)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ

หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(6)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยคัดแยกขยะ	ได้แก	่ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	และขยะ

ติดเชือ้	เช่น	ผ้าหรอืกระดาษช�าระทีใ่ช้แล้ว	หน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้ว	และมัดปากถงุให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจดั

ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

(7)	 จัดให้มีการบันทึกตารางการท�าความสะอาดตามแผนท่ีก�าหนด	 และตรวจสอบการท�างานของพนักงาน																				

ท�าความสะอาดให้ได้มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ

1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 เพ่ือลด										

ความแออัด	 รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน								

หากช�าระด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า									

ตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่														

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
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2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรอืควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทน	เช่น	แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี	โดยระบชุือ่	

นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	เป็นอย่างน้อย

2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	ตามที่สถานบริการแนะน�าอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วย

ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 ระหว่างใช้บริการ	รอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	

2.4	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	ขณะอยู่ในพืน้ทีส่่วนรวม	และล้างมือบ่อยครัง้ด้วยสบู	่หรือ

แอลกอฮอล์เจล	70%	รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ

2.5	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	 หากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือ											

หน้ากากผ้าระหว่างใช้บริการในพื้นที่ส่วนรวม	 และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น	 หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ							

จมูกให้สนิท

2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค														

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1	 ส่วนกลาง	ประกอบด้วย	ศบค.	มท.	ตร.	และ	สธ.	ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม

กับพื้นที่และประเภทของกิจการ	พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

1.2	 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

1.3	 ระดบัอ�าเภอและต�าบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมือง	และ	ศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง							

สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	สธ.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป

ตามมาตรการที่ก�าหนด	

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ผูป้ระกอบการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีก่�าหนด	ให้หน่วยงานในพืน้ทีร่บัผดิชอบทราบ	

ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	

2.2	 ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการ																

ยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

(1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.3	 ศปก.จงัหวดั/กทม.	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และ	ศปก.เมอืงพทัยา	ตดิตาม	

ก�ากับ	 ดูแล	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการ				

ดังต่อไปนี้	

(1)	 รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�าเนินการ	

(2)	 ลงทะเบยีนผูป้ระเมนิการประกอบกจิการในแอปพลเิคชันท่ีทางราชการก�าหนด	“ผูพ้ทัิกษ์ไทยชนะ”	ประกอบกับ	

“ไทยชนะ”

(3)	 จัดท�าแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ	โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานประกอบการ
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(4)	 ตรวจประเมนิ	ติดตาม	ก�ากบัการประกอบกจิการ	โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ผูพ้ทิกัษ์ไทยชนะ”	

(5)	 รายงานผลการตรวจประเมนิ	ตดิตาม	ก�ากบั	ตามมาตรการควบคุมหลกั	ให้	ศปก.จังหวดั/กทม.	และ	ศบค.	ทราบ	

รายสัปดาห์

2.4	 ศปม.	ร่วมกับเทศบาล	อปท.	สสอ./สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์								

หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการลงทะเบียน																				

เพ่ือผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรค	ผ่านแอปพลเิคชนั

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต	์1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วนไทยชนะ	1119	

สายด่วนศูนย์ด�ารงธรรม	กระทรวงมหาดไทย	1567	สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู ้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีพบการปฏิบัต	ิ																				

ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที

ส�วนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ

ป�องกันโรคเพื่อป�องกัน
การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19



ส�วนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ

ป�องกันโรคเพื่อป�องกัน
การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับโรงเรียน สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ

ชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา.....................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) มีการก�าหนดจ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียน	 ห้องประชุม	 ห้องอบรม	 หรือห้องสอบ	 โดยใช้ขนาดพ้ืนที	่		

อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อ	1	คน	และในกรณีห้องปรับอากาศ	ใช้ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อ	1	คน

(3) จดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับนกัเรยีน	คร	ูบคุลากร	และผูม้าตดิต่อ	

ก่อนเข้าโรงเรียน	สถาบันการศึกษา	หรือมหาวิทยาลัย

(4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอ	

(5) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกของผู้เรียน	ผู้เข้าประชุม	ผู้เข้าอบรม	ผู้เข้าสอบ	และผู้มาติดต่อ	

โดยการใช้แอปพลเิคชันทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลู

และรายงานทดแทนได้

(6) จัดให้มีห้องหรือพื้นที่แยกส่วนส�าหรับบุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ	หรือมี

ประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	 และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อกรณีพบผู้ท่ี

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(7) มแีผนการจดัให้มกีารเว้นระยะห่างระหว่างทีน่ัง่เรยีนและโต๊ะเรยีน	อย่างน้อย	1	เมตร	พร้อมตดิสญัลกัษณ์

ในพื้นที่รอคิว

(8) มีแผนการท�าความสะอาดพื้นท่ีส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ	 เช่น	 ห้องเรียน	 ห้องดนตรี																	

ห้องคอมพิวเตอร์	 สนามเด็กเล่น	 ห้องน�้า	 อย่างน้อยวันละ	 2	 ครั้ง	 เช้าก่อนเรียน	พักเที่ยง	 หรือกรณ	ี							

มีการย้ายห้องเรียน	โดยใช้น�้ายาท�าความสะอาด

(9) มีมาตรการให้ผู้สอน	 เจ้าหน้าท่ี	 ผู้เรียน	 ผู้เข้าสอบ	 ผู้เข้าอบรม	 ผู้ปกครอง	 และผู้มาติดต่อทุกคน														

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ตลอดเวลาทีอ่ยูภ่ายในโรงเรยีน	ยกเว้นระหว่างการออกก�าลังกาย

(10) จัดให้มีแผนการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนและเวลาพักรับประทานอาหาร

(11) จัดให้มีการปรับเวลาเรียน	สลับวันเรียน	หรือมีการเรียนเป็นระบบออนไลน์

(12) มแีนวทางการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ	19	ในโรงเรยีน	อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร	และมกีารส่ือสาร	

ประชาสัมพันธ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

(13) ครูอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

(14) มีแผนการควบคุมจ�านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม	 มิให้แออัด	 รวมทั้งตรวจตรา	 ดูแล	 ควบคุม	 และก�ากับ				

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

(15) มีแผนจัดการสอนวิชาพละศึกษา	หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร นักเรียน ครู บุคลำกรและผู้มำติดต่อ)

(1) มีการแต่งตั้งคณะท�างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 และก�าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน										

หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลตามความเหมาะสม

(2) ผู้สอน	เจ้าหน้าที่	ผู้เรียน	ผู้เข้าสอบ	ผู้เข้าอบรม	ผู้ปกครอง	และผู้มาติดต่อทุกคน	สวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า	หรือสวม	Face	Shield	ตลอดเวลา	ยกเว้นระหว่างออกก�าลังกาย

(3) มีประตูทางเข้า-ออก	ติดป้ายสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด	 จุดคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการ	และบันทึก

ผลการตรวจคัดกรอง	กรณีพบกลุ่มเสี่ยง	รีบแจ้งประสานหน่วยงานสาธารณสุข

(4) มีรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	กรณีพบผู้มีอาการเส่ียงหรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งเเต่	 37.5	

องศาเซลเซียสขึ้นไป	เเละมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค

(5) มีการจัดคิวเข้าใช้บริการภายในสถานท่ี	 การจ�าหน่ายอาหาร	 มีการเว้นระยะนั่ง	 ยืน	 หรือเดินห่างกัน

อย่างน้อย	1	เมตร	ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

(6) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล	หรือแบบใช้ครั้งเดียว	เช่น	ช้อน	ส้อม	จาน	แก้วน�้า

(7) มีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยหรือแบ่งจ�านวนนักเรียน

(8) มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางรายวิชา

(9) มีการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียนเป็นห้องเรียน	เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

(10) เปิดหน้าต่าง	ประตูห้อง	ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ก่อนเข้าเรียนทุกวัน	

(11) มีบันทึกการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน	ห้องประชุม	ห้องสอบ

(12) กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน	 ก�าหนดจุดรับ-ส่ง	 จัดที่น่ังเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	 อย่างน้อย	 1	 เมตร								

ตดิป้ายสญัลกัษณ์ทีน่ัง่ชัดเจน	รวมถึงท�าความสะอาดภายในและภายนอกรถ	ก่อนและหลงัใช้งานทกุวัน

(13) มีการท�าความสะอาดตามแผนท่ีก�าหนด	 รวมทั้งการท�าความสะอาดเครื่องท�าน�้าเย็น	 ตู้กดน�้าดื่ม										

และบริเวณจุดน�า้ดื่ม	เป็นประจ�าทุกวัน

(14) มีการให้ความรู้และค�าแนะน�าแก่บุคลากรของโรงเรียน	 ผู้เรียน	 ผู้เข้าสอบ	 ผู้เข้าอบรม	 ผู้ปกครอง									

และผู้มาติดต่อให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด	19

(15) มีนวัตกรรมการลงทะเบียน	คัดกรองก่อนเข้าและออกจากโรงเรียน	ระบบคิว	และอื่นๆ

(16) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบมกีารด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัโรค	ส�าหรับผูเ้ดนิทางเข้ามาในราชอาณาจกัร	

ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย	แต่เป็นผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย	

(17) มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา										

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกำรจัดกำรประชุม กำรอบรม กำรสัมมนำ  

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) มีข้อตกลงท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด	 โดยเจ้าของ						

สถานที่ผู้เช่าสถานที่	หรือผู้จัดงานประชุม	

(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(3) มีระบบควบคุมจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่จัดการประชุม	

(4) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเม่ือพบความแออัดในบริเวณงาน	หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของพนักงาน	ผู้จัดงานประชุม	หรือผู้ร่วมประชุม	

(5) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ	 รวมถึงห้องสุขา	 อย่างน้อยทุก	 1	 ชั่วโมง	 ระหว่างที่มีการใช้

สถานที่จัดประชุม	

(6) จัดเตรียมพื้นท่ีให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 ทั้งพื้นที่ทางเดิน	 และใน								

จุดส�าคัญ	เช่น	จุดรอเข้าห้องประชุม	จุดลงทะเบียน	ที่นั่งในห้องประชุม	จุดบริการอาหารว่าง/อาหาร

มื้อหลัก	จุดรับประทานอาหาร	ห้องสุขา	จุดรอยานพาหนะ	พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ	 (ถ้ามี)	 รวมทั้ง					

บนยานพาหนะรับส่ง	

(7) งดบริการตู้น�้าดื่มแบบกด	

(8) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ได้เพียงพอ	

(9) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ท้ังภายในอาคารและห้องสุขา	และมกีารท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	

หรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้จัดงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มรีะบบลงทะเบยีนพนกังานศนูย์ประชมุ	 ผู้จดังานประชมุ	และผู้ร่วมประชมุ	 ก่อนเข้า	

และออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	หรอืใช้มาตรการควบคมุ	ด้วยการบนัทกึ

ข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มีจ�านวนผู้ร่วมประชุมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที	่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ร่วมประชุม	1	คน

(3) พนักงานสถานที่จัดประชุม	 ผู้จัดงานประชุม	 และผู้ร่วมประชุม	 ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า							

ทุกคน

(4) ผู้บรรยายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ/หรือ	Face	Shield	ขณะบรรยาย	

(5) พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 หรือแผนกอื่นๆ	 ท่ีให้บริการใกล้ชิด					

ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

(6) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัพนักงานสถานทีจ่ดัประชมุ	ผูจ้ดัประชมุ

และผู้ร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้างานประชุมทุกครั้ง	

(7) จดัพ้ืนทีร่องรับผูม้อีาการผดิปกติ	และมรีะบบน�าส่งสถานพยาบาลทีก่�าหนดไว้	และรายงานหากพบผู้ป่วย

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางท่ีกระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

(8) มีการจัดการให้ผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้มีระยะนั่งหรือยืนห่างกัน	 ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 หรือมีความกว้าง				

ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้	ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	

(9) มีการเว้นระยะห่างระหว่างเวที	หรือผู้บรรยาย	และผู้ฟัง	ไม่น้อยกว่า	2	เมตร	

(10) มีการท�าความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังเสร็จส้ินการใช้งานในแต่ละครั้ง	 และท�าความสะอาดก่อน

ที่จะน�าไปใช้งานกับบุคคลอื่น	

(11) ไม่มีกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความแออัด	 หรือการสัมผัสร่างกายใกล้ชิดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วม

ประชุม	

(12) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง

(13) บริการอาหารมื้อหลักหรืออาหารว่างเป็นอาหารกลางวันแบบร้อน	 และเป็นชุดเดี่ยว	 งดการให้บริการ

แบบบุฟเฟต์ที่มีการใช้อุปกรณ์ตักอาหารร่วมกัน	

(14) ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานท่ี	 ยานพาหนะรับส่ง	 (ถ้ามี)	 และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 รวมทั้ง								

ห้องสุขา	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟต	์อย่างน้อยทุก	30	นาที

(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(16) การจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ภายในศนูย์ประชมุ	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�า

ที่ทางราชการก�าหนด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกำรจัดนิทรรศกำร จัดแสดงสินค้ำ กำรจัดเลี้ยง งำนพิธี   

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) มีข้อตกลงท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด	 โดยเจ้าของ							

สถานที่	ผู้เช่าสถานที่	ผู้ประกอบกิจการ	หรือผู้จัดกิจกรรม	

(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(3) มีระบบคิวแบบออนไลน	์และตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม	

(4) มีระบบควบคุมจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ	

(5) มีระบบลงทะเบียนและคัดกรองอาการผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างและรื้อถอนคูหาจัดแสดงทุกคน	

(6) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเม่ือพบความแออัดในบริเวณงาน	หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของพนักงาน	ผู้จัดกิจกรรม	และผู้ร่วมกิจกรรม	

(7) มแีผนการจดัการเพ่ือให้ค�าแนะน�าผูจั้ดแสดงสนิค้า	ผูร่้วมกจิกรรม	รวมถงึการเหลือ่มเวลาการจัดกจิกรรม

การรับ-ส่งผู้ร่วมกิจกรรม	ในช่วงที่มีการใช้ขนส่งสาธารณะหนาแน่น	

(8) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ	รวมถึงห้องสุขา	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	

(9) จัดเตรียมพื้นท่ีให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้	 ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 ทั้งพื้นที่ทางเดินและใน										

จุดส�าคัญ	 เช่น	จุดรอเข้าชมงาน	จุดรอยานพาหนะ	จุดลงทะเบียน	จุดคัดกรอง	จุดรับรถเข็น/ตะกร้า				

จุดวางสินค้าขายดี/ลดราคา	จุดแลกของรางวัล	รวมถึงพื้นที่จัดประชุม	ทั้งช่วงก่อน	ระหว่าง	และหลัง

จัดการจัดกิจกรรม

(10) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ได้เพียงพอ	

(11) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ท้ังภายในอาคารและห้องสุขา	และมกีารท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	

หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	 มีระบบลงทะเบียนพนักงานสถานที่	 ผู้จัดกิจกรรม	 และผู้ร่วมกิจกรรม	 ก่อนเข้า

และออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่างราชการก�าหนด	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึ

ข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มีจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมตามรอบตามเกณฑ์ขนาดพื้นที	่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ร่วมกิจกรรม	1	คน

(3) พนกังาน	ผูจ้ดักิจกรรม	และผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทุกคน	ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา

(4) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวดั	ส�าหรบัพนกังาน	ผู้จัดกจิกรรม	และผู้ร่วมกจิกรรม

ทุกคนก่อนเข้าในบริเวณจัดกิจกรรม	
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ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

(5) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ						

ผู้ป่วย	เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(6) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือ	มีฉากกั้น

(7) มีการจัดการให้ผู้จัดกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ได้มีระยะนั่งหรือยืน	ห่างกัน	1	เมตร	หรือมีความกว้าง

ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้	ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	

(8) มกีารไหลเวยีนของผูร่้วมกจิกรรมในการเลอืกสินค้า	ช�าระราคา	ภายในคหูาจดัแสดง	รวมทัง้	ไม่มกีจิกรรม

ที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เช่น	การรวมกลุ่มคน	ในบางบริเวณ

ของพื้นที่จัดกิจกรรม	

(9) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(10) ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่	 ยานพาหนะรับส่ง	 และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 รวมทั้งห้องสุขา		

อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	และท�าความสะอาดลิฟต์	อย่างน้อยทุก	30	นาที	

(11) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง

(12) การจ�าหน่ายอาหารหรอืเคร่ืองดืม่ภายในโรงแรม	โรงมหรสพ	ห้องประชุม	ศนูย์ประชุม	ศนูย์แสดงสินค้า	

โรงภาพยนตร์	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าที่ทางราชการก�าหนด	

(13) การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร	ให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือมีฉากกั้นเพื่อลดการสัมผัส	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกำรจัดงำนอีเวนต ์ 

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) มีข้อตกลงท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด	 โดยเจ้าของ										

สถานที่	ผู้เช่าสถานที่	หรือผู้จัดงานอีเวนต์

(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(3) มีระบบควบคุมจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่จัดงานอีเวนต์

(4) มีระบบรอบในการเข้าถึงพื้นที่กิจกรรม	และมีระบบจองคิว/รอบล่วงหน้าได้

(5) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเม่ือพบความแออัดในบริเวณงาน	หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของพนักงาน	ผู้จัดงานอีเวนต์	หรือผู้ร่วมกิจกรรม

(6) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ	 รวมถึงห้องสุขา	 อย่างน้อยทุก	 1	 ชั่วโมง	 ระหว่างที่มีการใช้

สถานที่จัดประชุม	

(7) จดัเตรียมพืน้ทีใ่ห้มกีารเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลได้	ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	ทัง้พืน้ทีท่างเดนิและในจดุส�าคญั	

เช่น	 จุดรอเข้าห้องประชุม	 จุดลงทะเบียน	 ที่นั่งในห้องประชุม	 จุดบริการอาหารว่าง/อาหารมื้อหลัก					

จดุรบัประทานอาหาร	ห้องสขุา	จดุรอยานพาหนะ	พืน้ทีจ่ดัแสดงนทิรรศการ	(ถ้ามี)	รวมทัง้บนยานพาหนะ	

รับส่ง	(ถ้ามี)	

(8) ไม่มีการให้บริการตู้น�้าดื่มแบบกด	

(9) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ได้เพียงพอ	

(10) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ท้ังภายในอาคารและห้องสุขา	และมกีารท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	

หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีระบบลงทะเบียนพนักงานสถานที	่ผู้จัดงานอีเวนต	์และผู้ร่วมกิจกรรม	ก่อนเข้า

และออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่างราชการก�าหนด	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึ

ข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มีจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที	่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ร่วมประชุม	1	คน

(3) พนักงานสถานที	่ผู้จัดงานอีเวนต์	และผู้ร่วมกิจกรรม	ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน	

(4) ผู้บรรยายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ/หรือ	Face	Shield	ขณะบรรยาย	

(5) พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ	์ช�าระราคาสินค้า	หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้

บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น
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ผลกำรประเมิน
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(6) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานสถานที่	ผู้จัดอีเวนต์และผู้ร่วม

กิจกรรมทุกคนก่อนเข้างาน

(7) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(8) มีการจัดการให้ผู้ร่วมงานอีเวนต์	 ได้มีระยะนั่งหรือยืนห่างกัน	 ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 หรือมีความกว้าง				

ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้	ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	

(9) มีการเว้นระยะห่างระหว่างเวที	หรือผู้บรรยาย	และผู้ฟัง	ไม่น้อยกว่า	2	เมตร	

(10) มีการท�าความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังเสร็จส้ินการใช้งานในแต่ละครั้ง	 และท�าความสะอาดก่อน

ที่จะน�าไปใช้งานกับบุคคลอื่น	

(11) มีการไหลเวียนของผู้ร่วมกิจกรรมในการเลือกสินค้า	 ช�าราระคา	 ภายในงานและคูหาจัดแสดง	 (ถ้ามี)	

รวมทั้งไม่มีกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เช่น	 การรวม			

กลุ่มคน	ในบางบริเวณของพื้นที่งานอีเวนต์	

(12) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง

(13) บริการอาหารมื้อหลักหรืออาหารว่างเป็นอาหารกลางวันแบบร้อน	 และเป็นชุดเดี่ยว	 งดการให้บริการ

แบบบุฟเฟต์ที่มีการใช้อุปกรณ์ตักอาหารร่วมกัน	

(14) ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานท่ี	 ยานพาหนะรับส่ง	 (ถ้ามี)	 และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 รวมทั้ง									

ห้องสุขา	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	และท�าความสะอาดลิฟต	์อย่างน้อยทุก	30	นาที

(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(16) การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดงาน	 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ												

ค�าแนะน�าที่ทางราชการก�าหนด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกำรแสดง นำฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต   

ชื่อการแสดง...............................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) มีข้อตกลงท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด	 โดยเจ้าของ							

สถานที่	ผู้เช่าสถานที่	หรือผู้จัดการแสดง

(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(3) จัดให้มีระบบจ�าหน่ายบัตรล่วงหน้า	 หรือระบบจองรอบ/ระบบคิวในการเข้าสถานที่จัดการแสดง								

และรับช�าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์

(4) จัดเตรียมพื้นท่ีให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	 อย่างน้อย	 1	 เมตร	 รวมทั้งพื้นที่ทางเดินและ												

พื้นที่รอคิว	 เช่น	 จุดรอเข้าชมการแสดง	 จุดลงทะเบียน	 จุดจ�าหน่ายบัตร	 ห้องพักนักแสดง	 นักร้อง/									

นักดนตรี	 และทีมงาน	 จุดจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	 ห้องสุขา	 จุดรอยานพาหนะ	 พื้นที่จัดแสดง

นิทรรศการ	(ถ้ามี)	รวมทั้งบนยานพาหนะรับส่ง	(ถ้ามี)

(5) จัดที่นั่งชมการแสดงให้มีระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	หรือในลักษณะ	2	ที่นั่ง	เว้น	1	ที่นั่ง	เฉพาะที่ที่มี

การระบายอากาศที่ดี

(6) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	พร้อมจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหน่ือย	

เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้จัดการแสดง	 ทีมงาน	พนักงานสถานที่	 นักแสดง	 นักร้อง/นักดนตรี	 และผู้ร่วมชม					

การแสดง	ทุกคน	ก่อนเข้าสถานที	่ทุกจุดที่มีการเข้า-ออกจากสถานที่	

(7) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลหรือแนวทางการส่งต่อกรณ	ี		

พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(8) มรีะบบควบคุมจ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมให้สอดคล้องกบัขนาดพืน้ทีจ่ดัการแสดง	ไม่ให้มคีวามหนาแน่น

เกินก�าหนด	และควบคุมไม่ให้แออัด	เช่น	มีระบบบริหารจัดการผู้ร่วมชมการแสดงในขณะต่อคิวเข้าใน

บริเวณการจัดแสดง	

(9) มกีารวางแผนแบ่งพืน้ทีป่ฏบิตังิานและตารางเวลาในการปฏิบตังิานของแต่ละทมีอย่างชดัเจน	และจ�ากดั

จ�านวนพนกังาน	ทีมงาน	เข้าพืน้ทีเ่ตรียมจดัการแสดง	และขณะท�าการแสดงเท่าทีจ่�าเป็น	โดยเมือ่ทมีงาน	

ที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกนอกบริเวณจัดแสดง

(10) มีการจัดแยกห้องส�าหรับการแต่งหน้า	 ท�าผม	 หรือกรณีห้องรวมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง	 ที่น่ัง	

อย่างน้อย	1	เมตร

(11) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ได้เพียงพอ	

(12) มีแผนควบคุมความถี่ในการท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม	ยานพาหนะรับ-ส่ง	และพื้นผิว	สัมผัสบ่อยๆ

รวมถึงห้องสุขา	
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(13) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ทัง้ภายในอาคาร	ห้องแต่งตวั	ห้องสขุาและห้องอาบน�า้	กรณเีป็นอาคาร

ใช้เคร่ืองปรับอากาศ	 หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	 10	 (Air	 Change	 per	 Hour	 >	 10)												

ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ							

อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มรีะบบลงทะเบยีนผูจ้ดัการแสดง	ทมีงาน	พนกังานสถานที	่นกัแสดง	นักร้อง/นกัดนตรี	

และผู้ร่วมชมการแสดง	 ก่อนเข้าและเมื่อจะออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการ

ก�าหนด	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับผูจ้ดัการแสดง	ทมีงาน	พนกังานสถานที	่

นกัแสดง	นกัร้อง/นกัดนตร	ีและผูร่้วมชมการแสดงทกุคน	ก่อนเข้าสถานที	่พร้อมตดิสญัลกัษณ์คดักรอง	

“ผ่าน”	และรายงานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทราบ	กรณพีบผู้ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนด

(3) มีจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที	่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ร่วมชม	1	คน

(4) ผูจ้ดัการแสดง	ทมีงาน	พนกังานสถานที	่นกัแสดง	นกัร้อง/นกัดนตรี	และผู้ร่วมชมการแสดง	สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 ยกเว้นนักแสดง	 นักร้อง/นักดนตรี	 สามารถถอดหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัยได้ขณะท�าการแสดง

(5) พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ	์ช�าระราคาสินค้า	หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้

บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(6) มีการจัดการให้ผู้ร่วมชมการแสดง	 ทีมงาน	 นักแสดง	 นักร้อง/นักดนตรี	 ได้มีระยะน่ังหรือยืน	 ห่างกัน	

อย่างน้อย	 1	 เมตร	หรือจัดให้มีการนั่งชมการแสดงในลักษณะ	2	ที่นั่ง	 เว้น	 1	ที่นั่ง	 เฉพาะที่ที่มีการ			

ระบายอากาศที่ดี	 และมีความกว้างของทางเดิน	 อย่างน้อยกว่า	 1	 เมตร	 รวมทั้งขณะมอบของหรือ												

ถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง	นักร้อง/นักดนตรี

(7) ช่างแต่งหน้า	 ท�าผม	 ล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	ทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้า	 ท�าผม			

โดยสวมถุงมือร่วมด้วย	และเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่ให้บริการนักแสดง	นักร้อง/นักดนตรี	แต่ละคน

(8) นกัแสดง	นกัร้อง/นกัดนตร	ีทมีงาน	ใช้ภาชนะรบัประทานอาหาร	แก้วน�า้	และเครือ่งส�าอาง	ส่วนบคุคล

(9) ไม่มีกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริม

การขาย	และไม่มีการยืน	การตะโกน	ป่าวร้อง	เชียร	์การลุกจากที่นั่งไปด้านหน้าเวท	ี

(10) บรกิารอาหารมือ้หลกัหรอือาหารว่างเป็นแบบกล่อง	(Box	set)	ไม่ให้ตกัอาหารในภาชนะหรอื	ใช้อปุกรณ์

ร่วมกัน	และไม่มีการดื่มน�า้แบบให้กดเอง	เน้นการดื่มน�้าแบบขวดทิ้ง	

(11) มีการท�าความสะอาดพื้นท่ีส่วนรวม	 ยานพาหนะรับ-ส่ง	 อุปกรณ์	 เครื่องใช้	 เน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน	

เช่น	เคาน์เตอร์	ราวบนัไดเล่ือน	ทีจั่บประตหูรือลกูบดิ	สวติช์ไฟ	วทิยส่ืุอสาร	ไมโครโฟน	เครือ่งดนตร	ีโต๊ะ	

ที่นั่งรอก่อนเข้าชมการแสดง	ที่วางแขนที่นั่ง	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	และลิฟต	์อย่างน้อยทุก	30	นาที	

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	รวมทั้งท�าความสะอาด

หรือการฆ่าเชื้อโรคบนพรม	ทั้งก่อนและหลังการแสดง

(12) มกีารท�าความสะอาดเครือ่งแต่งกายของนกัแสดง	นกัร้อง/นกัดนตร	ีก่อนและหลังใช้งาน	และจดัเตรยีม

ภาชนะส�าหรับแยกเสื้อผ้า	และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว
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(13) มกีารท�าความสะอาดบรเิวณและภายในห้องสขุา	รวมทัง้จดุสัมผัสร่วม	เช่น	กลอนหรอืลูกบดิประต	ูก๊อกน�า้	

อ่างล้างมือ	ทีร่องนัง่โถส้วม	ทีก่ดโถส้วม	สายฉดีน�า้ช�าระ	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%			

โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทกุ	1	ชัว่โมง	

(14) มีถังรองรับขยะที่สะอาด	 มีฝาปิด	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และขยะติดเช้ือ	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(15) ไม่มีการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ในบริเวณการจัดการแสดง

(16) มีผู้รับผิดชอบในการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับ	และแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน	หรือมี

การละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของผู้จัดการแสดง	นักแสดง	นักร้อง/	นักดนตรี	ทีมงาน	

พนักงานสถานที	่หรือผู้ร่วมชมการแสดง

(17) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(18) การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดการแสดงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ

ค�าแนะน�าที่ทางราชการก�าหนด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง
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ส่วนที่ 1 มำตรกำรควบคุมหลัก

(1) ท�าความสะอาดพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อย	ๆ 	เครือ่งเล่น	อุปกรณ์	ทัง้ก่อนและหลงัการเรยีนการสอน	รวมถงึ	

ห้องสุขา	และให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน	

(2) ให้ผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่	ผู้ดูแล	ผู้ปกครอง	ญาติ	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	

(3) ให้มจีดุบรกิารล้างมอืด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	และให้ผูด้แูลเดก็หรอืคร	ูพีเ่ลีย้ง

พาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง	โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร	

(4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน	ที่นอนหรือเตียง	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน	 หรือลดเวลาในการท�ากิจกรรมเท่าที่จ�าเป็น					

โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

(6) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียน	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค					

ที่ทางราชการก�าหนด	 รวมท้ังก�ากับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง	 รับผิดชอบด�าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนดโดยเคร่งครัด	(ลงทะเบียนและยืนยันกับหน่วยราชการ	พม.	มท.	ศธ.	

สธ	กทม.)

(7) ผู้ดูแลผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค	 ส�าหรับ								

เด็กปฐมวัยร่วมด้วย	

(8) มีการควบคุมทางเข้าและออก	และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล	และ

รายงานด้วย	(ลงทะเบียนบันทึกเป็นเอกสาร	และรายงานต้นสังกัดประมาณทุก	1-2	สัปดาห์)
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ส่วนที่ 2 มำตรกำรเสริม

(1) มีมาตรการคัดกรองไข้	และอาการไอ	หอบเหนื่อย	จาม	หรือเป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที	่

ผู้ดูแล	ผู้ปกครอง	ญาติ	ก่อนเข้าอาคาร	ทั้งนี้	ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที	่กรณีพบผู้ที่เข้า

เกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง	ที่ก�าหนด	รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง	และติดตาม	อาการป่วยของเด็กที่

บ้านได้อย่างทั่วถึง	(รายงานทันที)

(2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี	 รวมถึงภายในห้องสุขา	 ทั้งนี้	 ให้ท�าความสะอาด																

เครื่องปรับอากาศ	และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม�่าเสมอ

(3) จัดให้มีระบบคิว	มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร	ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กกับ

ผู้ปกครองก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(4) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง	 1	 คนต่อเด็กเล็ก	 เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก															

และมาตรการป้องกันโรค

(5) งดการรับและส่งเดก็เลก็จากทีบ้่านแบบรวมกลุม่	เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพร่เช้ือบนรถรบัส่งเดก็

(6) จดัให้มกีารแนะน�าส�าหรบัผูป้ระกอบการ	เจ้าหน้าที	่ผู้ดแูล	เพือ่เตรยีมความพร้อมของผู้ปกครอง	หรอืญาติ	

ก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	รวมถึงให้มี	การตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและ	

ใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

(7) ให้พิจารณาพฒันานวัตกรรมการลงทะเบยีน	ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบการบนัทกึ	ประวตัิ

อาการป่วยหรือวันท่ีไม่ได้ไปสถานท่ีดูแล	 เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว	 (ลงทะเบียนบันทึก				

เป็นเอกสาร	และรายงานต้นสังกัดประมาณทุก	1-2	สัปดาห์)

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ก. ด้ำนผู้ประกอบกำร

(1) กำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์

1.1	 ลงทะเบยีนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจัดกจิกรรม	และยนืยนัการปฏบัิตติามมาตรการ

การป้องกนัโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

1.2		 จดัพ้ืนทีต้่อนรบัผูร้บับริการให้เหมาะสม	โดยให้มรีะยะห่าง	1	เมตร	ระหว่างผู้รบับรกิารแต่ละท่าน	

เพือ่ความปลอดภยั	และมีการซักประวัต	ิโดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน

1.3		 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 เช่น	 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ			

หรือแบบอินฟาเรด	

1.4		 ก�าหนดให้มจีดุคดักรองอณุหภูมร่ิางกายแก่ผูร้บับรกิารและพนกังานทกุคนในบรเิวณทีเ่หมาะสม	

ใช้ทางเข้าออกเพียงทางเดียว	ก่อนเข้าสถานประกอบการ

1.5		 จัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้มารับบริการและพนักงาน

1.6		 จัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างน้อย	70%	(น�า้หรือเจล)	พร้อมใช้ส�าหรับล้างมือเพื่อให้ผู้มารับบริการ

และพนักงาน

1.7		 จัดให้มีบริการช�าระเงินที่ปลอดภัย	 เพื่อลดปริมาณการพูดคุย	 สัมผัส	 ระหว่างพนักงานของ							

สถานประกอบการกับผู้รับบริการ	หรือ	Online	Payment

1.8		 เก้าอีพ้กัคอย	จดัให้มรีะยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	อยู่ในบรเิวณทีบ่รเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทได้สะดวก

1.9		 สถานประกอบการต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียง	ไม่น้อยกว่า	2	เมตร

1.10	จัดให้มีพื้นที่ส�าหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพักผู้สูงอายุด้านนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก	 แทนการใช้ห้องปรับอากาศ	 และไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปในบริเวณของที่พัก				

ผู้สูงอายุ

1.11	การเข้าเย่ียมของญาติและผู้มาติดต่อ	 ก�าหนดเวลาและจ�ากัดจ�านวนคนในการเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ

ได้ครั้งละ	1	คนเยี่ยมต่อครั้ง	และไม่เกิน	30	นาที	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

1.12		หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจ�านวนมาก	หากจ�าเป็นให้จัดระยะห่างระหว่าง

บุคคลอย่างน้อย	2	เมตร	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

1.13		จัดให้มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

1.14		ก�าหนดจุดรับส่งวัตถุดิบปรุงอาหาร	และดูแลการรับส่งวัตถุดิบให้สด	สะอาด	และปลอดภัย

1.15		จดัให้มอีปุกรณ์ปฐมพยาบาลและคูม่อืการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพือ่สขุภาพและ

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา



5757

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

1.16	ก�าหนดให้มจีดุรับของจากญาต	ิและผู้ท่ีมาตดิต่อ	โดยให้มกีารเช็ดท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้	

ก่อนท�าการแจกจ่าย	หรือจัดเก็บ

(2) กำรจัดเตรียมบุคลำกร

2.1	 ให้ข้อมูลความรู	้ค�าแนะน�า	หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับ

ผู้สูงอายุ	รวมทั้งพนักงานในสถานดูแล

 2.2	 ให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 หน้ากากอนามัย	 และ							

กระจังหน้า	(Face	shield)	หรือแว่นตา

2.3	 ให้พนักงานที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอาย	ุโดยเว้นระยะห่างในการติดต่อ

กับผู้สูงอายุ	และพนักงานด้วยกันเอง	อย่างน้อย	1	เมตร

ข. ด้ำนผู้ด�ำเนินกำร

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	 มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด							

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) สวมหน้ากากอนามยัทกุราย

(3) สอบถามบนัทกึข้อมลูสขุภาพพืน้ฐานและคดักรองผูร้บับรกิารทกุรายตามแบบฟอร์มทีก่�าหนด	และจัดท�า	

ทะเบียนประวัติ

(4) ให้ความรู้	และชี้แจงเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด	19	ให้พนักงาน	ญาติและผู้รับบริการทราบ

และจัดเป็นระเบียบปฏิบัต	ิและระเบียบข้อบังคับ

(5) การต้อนรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ	และพนักงานด้วยกันอย่างน้อย	1	เมตร

(6) ควบคุมดูแลการบริการ	 อุปกรณ์	 และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 ในการดูแลผู้สูงอายุ	 ให้ได้มาตรฐาน					

ถูกสุขลักษณะ	และใช้ได้อย่างปลอดภัย

(7) คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวัน	บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(8) จัดเตรียมห้องแยกส�าหรับผู้สูงอายุหลังกลับจากโรงพยาบาล	หรือผู้สูงอายุที่ต้องติดตามสังเกตอาการ	

ให้พนักงานติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

(9) ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ	 ก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ	 ด้วยน�้าและสบู่หรือ

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ	

ค. ด้ำนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ

(1) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ	และสวมกระจังหน้า	(Face	shield)	หรือแว่นตา

(2) หากมอีาการไข้	(อณุหภมูเิกนิ	37.3	องศาเซลเซยีส)	ไอ	เจบ็คอ	มนี�า้มูก	หรอืเหนือ่ยหอบ	ให้หยดุให้บริการ

และรีบไปพบแพทย์

(3) สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ	หากพบอาการผิดปกติในร่างกาย	เช่น	มีไข้	(อุณหภูมิเกิน	37.3	

องศาเซลเซียส)	ไอ	เจ็บคอ	มีน�า้มูก	หรือเหนื่อยหอบ	ให้แจ้งผู้ด�าเนินการทราบ

(4) ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ	ด้วยน�้าสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ	

(5) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	แก้วน�า้	หลอดดูดน�้า	ช้อน	ผ้าเช็ดมือ	ผ้าเช็ดหน้า	และผ้าเช็ดตัว	เป็นต้น

(6) เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานอย่างน้อย	 1	 เมตร	 ยกเว้น	 กรณีการพลิกตัว	 เช็ดตัว	 การเคลื่อนย้าย							

ให้ใช้ความระมดัระวงัการไอ	จาม	จากผูร้บับรกิารและใช้อุปกรณ์ส�าหรบัการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้	

เช่น	หน้ากากอนามัย	ถุงมือ	และ	Face	shield	ทุกครั้ง
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(7) ส�าหรับผู้ดูแลที่พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล	หรือออกนอกสถานดูแลผู้สูงอาย	ุก่อนเข้าไปบริเวณที่มีการ

ให้บริการให้กับผู้สูงอายุ	ต้องอาบน�้า	สระผม	และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันท	ี

ง. ด้ำนผู้รับบริกำร (ผู้สูงอำยุ)

(1) สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเมือ่มกีารท�ากจิกรรมหรอือยูใ่กล้ชดิบคุคลอืน่ทีอ่ยูใ่นสถานประกอบการ	

หรือกรณีเดินทางออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ

(2) ให้ความร่วมมอืในการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายและสญัญาณชพีต่าง	ๆ 	ทกุวนัและมบีนัทกึไว้เป็นข้อมลู

(3) ล้างมือเป็นประจ�าด้วยน�า้สบู	่หรือแอลกอฮอล์	หรือแอลกอฮอล์เจล

(4) ปฏบิตัติามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครดั	เพือ่ช่วยลดความเส่ียงในการแพร่กระจายเช้ือ

(5) หลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่น	ๆ	หรือไปในสถานที่ที่มีกลุ่มคนรวมตัวกัน

(6) หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย	เช่น	มีไข	้(อุณหภูมิเกิน	37.3	องศาเซลเซียส)	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือ

เหนื่อยหอบ	ให้แจ้งผู้ดูแลให้ทราบ

(7) หากมีความจ�าเป็นต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ไปรับยาแทน

จ. กำรรับผู้สูงอำยุรำยใหม่

(1) ผู้สูงอายุถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้องมีใบรับรองแพทย์	 หรือผลการตรวจโควิด	 19	 และกรณีที่มา	

จากบ้าน	ต้องมีผลการตรวจโควิด	19

(2) จัดพื้นที่ส�าหรับผู้รับบริการรายใหม่	 ให้มีระยะห่าง	 1	 เมตร	 เพื่อความปลอดภัย	 ในการซักประวัติ									

การเจ็บป่วย	การเดินทางไปต่างประเทศ	และประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

(3) ให้ญาติและผู้สูงอายุ	สวมหน้ากากอนามัยตลอด	14	วัน

(4) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล	์70	%	ทุกคน

(5) ให้ความรู้และอธิบายให้ผู้รับบริการรายใหม่และญาติทราบเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจาย										

เชื้อโควิด	19

(6) แยกห้องส�าหรับผู้สูงอายุรายใหม่หลังกลับจากโรงพยาบาล	ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

(7) อาบน�้า	 ท�าความสะอาดร่างกาย	 เปลี่ยนเส้ือผ้าผู้สูงอายุรายใหม่ทันทีที่ตรวจประเมินทางร่างกาย

เรียบร้อย	และใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าพักในรายที่ใส่ได้

(8) จัดทีมพนักงานส�าหรับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุรายใหม่	 และใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะดูแล	 14	 วัน				

หลังครบก�าหนดให้เข้าสู่พื้นที่ปกติ

ฉ. ผู้มำติดต่อ และผู้เข้ำเยี่ยม

(1) หากมปีระวตัเิดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งในระยะเวลา	14	วนัก่อนหน้า	ให้งดการเข้ามาในสถานประกอบการ	

โดยเด็ดขาด

(2) หากมีอาการไข้	(อุณหภูมิเกิน	37.3	องศาเซลเซียส)	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือเหนื่อยหอบ	ให้งดเยี่ยม			

ผู้สูงอายุโดดเด็ดขาด

(3) ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ

(4) เข้าเยี่ยมเฉพาะญาติของผู้สูงอายุ	งดการท�ากิจกรรม	งดการกอด	หอม	และการสัมผัสผู้สูงอายุคนอื่น	ๆ

(5) งดการพาผู้สูงอายุออกนอกสถานประกอบการ	เว้นแต่พาไปพบแพทย์ตามแผนการรักษา
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ช. จัดท�ำแนวทำงปฏิบัติพิเศษส�ำหรับกำรเฝ้ำระวังในกำรดูแลผู้สูงอำยุ

(1) การสังเกตอาการของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเพราะการติดเช้ืออาจมีอาการไม่ชัดเจน	 เช่น	 ไม่มีไข้	 แต่มี

อาการอ่อนเพลีย	 เบ่ืออาหาร	 หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้	 ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง			

ลดลงอย่างรวดเร็ว	ให้รีบปรึกษาแพทย์

(2) การป้องกันการติดเชื้อภายในสถานดูแลโดยการใช้อุปกรณ์	 ภาชนะ	 อาหาร	 ส่วนตัวของแต่ละคน										

ล้างมือด้วยสบู่บ่อย	ๆ	เว้นระยะห่างระหว่างกัน	1	เมตร	ใส่หน้ากากอนามัยถ้ามีการพูดคุยสื่อสาร

(3) การจัดเตรียมสถานที่และแผนในการรองรับ	กรณีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	เมื่อเกิดการติดเชื้อ

ดังนี้	

3.1	 รายงานการติดเชื้อไปยังหน่วยงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(โควิด	19)	และส่งต่อผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาล	โดยประสานงานกับ	1669	

3.2		เฝ้าระวังสังเกตอาการและตรวจอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพของผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่มี					

ความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้ออย่างสม�่าเสมอ	

3.3		ส่งต่อผูส้งูอายเุข้ารบัการรกัษา	เม่ือสงสยัว่ามกีารตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ	19)	โดยประสานงาน	

กับ	1669	

3.4	 แยกผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อ	 โดยประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ	์																			

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ	19)	เพือ่ส่งตวัไปยงัสถานทีกั่กตวั	14	วนั	

หรือกักตัวให้สถานดูแลผู้สูงอายุในห้องแยก

ช. จัดท�ำแนวทำงปฏิบัติพิเศษส�ำหรับกำรเฝ้ำระวังในกำรดูแลผู้สูงอำยุ

(1) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ได้แก่	

1.1	 หมวกคลุมผม	

1.2		หน้ากากอนามัย	

1.3		ถุงมือ	

1.4		กระจังหน้า	(Face	shield)	หรือแว่นตา

(2) ท�าความสะอาดบริเวณทีม่คีนสมัผสัร่วมกนั	เช่น	ลูกบดิประต	ูเคาน์เตอร์รบับรกิาร	ราวบนัได	อ่างล้างมอื	

โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้องพักผ่อน	รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการท�างานทุก	2	ชั่วโมง

(3) ท�าความสะอาดห้องสุขาส�าหรับญาติหรือบุคคลภายนอกทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	

(4) กรณีห้องสุขารวมต้องท�าความสะอาดทุก	1	ชั่วโมง

(5) แยกห้องน�้าส�าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในอย่างชัดเจน

(6) มีการจัดการขยะติดเชื้อ	สิ่งปฏิกูล	และน�า้เสียที่เหมาะสม

(7) การเกบ็ผ้าปเูตยีง	ปลอกหมอน	เสือ้ผ้าใช้แล้ว	 ผ้าขนหน	ูโดยให้ม้วนออกห่างจากตนเอง	ไม่ควรสะบดัผ้า	

เพราะจะท�าให้เกิดการฟุ้งกระจาย

(8) ใช้สารท�าความสะอาด	ดังนี้

8.1		พ้ืนผวิทัว่ไป	เช่น	พืน้ทีเ่ตรยีมอปุกรณ์	โต๊ะ	เก้าอี	้เป็นต้น	ใช้น�า้ยาฟอกขาวเจอืจาง	1	ส่วนในน�า้	99	ส่วน	

(ความเข้มข้น	0.05%	หรือเท่ากับ	500	ppm)	หรือไฮโดรเจน	เปอร์ออกไซด์	0.5%	

8.2		พ้ืนผวิห้องสขุา	โถส้วม	อ่างล้างมอื	หรอืพืน้ผิวทีม่นี�า้มกู	น�า้ลาย	เสมหะ	สารคดัหล่ัง	ใช้น�า้ยาฟอกขาว	

เจือจาง	1	ส่วนในน�า้	9	ส่วน	(ความเข้มข้น	0.5%)	ราดทิ้งไว้อย่างน้อย	15	นาที

8.3		ส�าหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะใช้แอลกอฮอล	์70%	ท�าความสะอาด
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8.4		วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ	 เช่น	 เสื้อผ้าของผู้รับบริการ	ผ้าปูที่นอน	ให้ท�าความสะอาด

โดยใช้น�า้ทีอุ่ณหภมูสิงูกว่า	70	องศาเซลเซยีส	หรือแช่ผ้าในผงซักฟอก	ทีเ่จอืจางผงซกัฟอก	1	ส่วน	

กับน�้า	99	ส่วน	แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา	30	นาที	ก่อนซักปกติ

(9) หากสถานประกอบการมีให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ	 ให้ท�าความสะอาดยานพาหนะด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ							

ทุกครั้งหลังมีการให้บริการ

(10) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ	 ให้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลัก													

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) เจ้าของสถานที่	 หรือผู้เช่าสถานที่	 หรือผู้ประกอบกิจการ	 หรือผู้จัดกิจกรรม	 ลงทะเบียนและยืนยัน						

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	จุดบริการล้างมือด้วยสบู	่แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�า้ยา

ฆ่าเชื้อโรค	และอุปกรณ์ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่คณะท�างาน	 ผู้ชม	 ผู้ร่วมกิจกรรม	 และนักแสดงทุกคน										

ในบริเวณที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ถ่ายท�า

(4) ท�าสัญลักษณ์การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน	 อย่างน้อย	 1	 เมตร	 ในบริเวณทุกจุดที่มีที่น่ัง	 เช่น														

หน้ามอนิเตอร์	ห้องพักนักแสดงและคณะท�างาน	จุดพักรับประทานอาหาร	จุดพักสูบบุหรี่	

(5) มีการเลือกใช้พื้นที่ถ่ายท�าที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ	 เพื่อให้แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน			

โดยแต่ละส่วนงานห่างกัน	อย่างน้อย	2	เมตร

(6) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอขณะถ่ายท�า	และเลี่ยงการถ่ายท�าในบริเวณที่อับอากาศ

(7) ก�าหนดให้มกีารเตรยีมภาชนะรบัประทานอาหาร	แก้วน�า้ส่วนตัว	และมเีคร่ืองส�าอางแยกเฉพาะนกัแสดง	

และคณะท�างานเป็นส่วนบุคคล

(8) มีการก�าหนดคณะท�างานในแต่ละส่วนให้ชัดเจน	ไม่หมุนเวียนคณะท�างานต่อหนึ่งงานที่ถ่ายท�า	และให้

ค�าแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแก่คณะท�างานทุกคนก่อนเริ่มงาน

(9) มีระบบจัดการ	 ควบคุม	 เพื่อจ�ากัดจ�านวนและระยะเวลาของการปฏิบัติงาน	 โดยให้ออกนอกบริเวณ		

ถ่ายท�าทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) การถ่ายท�ามีจ�านวนผู้แสดง	 ผู้ร่วมรายการและคณะท�างาน	 รวมกันไม่เกิน	 150	 คนและมีผู้ชมไม่เกิน					

50	คน

(2) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ

ก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

(3) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับคณะท�างาน	ผู้ชม	ผู้ร่วมกิจกรรม	และ

นักแสดงทุกคนก่อนเข้าสถานที่ถ่ายท�า

(4) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(5) คณะท�างาน	ผูช้ม	ผูร่้วมกิจกรรมทกุคน	สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	ยกเว้นนกัแสดง

ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก	และเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร
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(6) คณะท�างาน	ผู้ชม	ผู้ร่วมกิจกรรม	และนักแสดงทุกคน	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล	์70%	ก่อนและ

หลังปฏิบัติงาน	และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(7) ช่างแต่งหน้า	ท�าผม	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล	์70%	ก่อนและหลังแต่งหน้าหรือท�าผม	และสวม

ถุงมือทุกครั้งระหว่างให้บริการ	รวมทั้งเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่เปลี่ยนนักแสดง

(8) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	พร้อมทั้งมีการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับ	การท�างาน	

ตามมาตรการป้องกันโรคที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

(9) มกีารท�าความสะอาดพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยๆ	เช่น	บรเิวณทีน่ัง่	มอืจบั	ลกูบดิประต	ูเคาน์เตอร์รบับรกิาร	

ราวบันได	อ่างล้างมือ	โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	อุปกรณ์การถ่ายท�าหรืออุปกรณ์อื่นๆ	ที่ปนเปื้อนน�า้ลาย

และสารคัดหลั่งได้ง่าย	เช่น	วิทยุสื่อสาร	โทรโข่ง	ไมโครโฟนสื่อสาร	wireless	ไมค์บูม	คันบังคับไมค์บูม	

และปลอกกันลม	wind	 shield	 รวมถึงรถรับและส่งคณะท�างาน	 ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	หรือน�้ายา

ท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังการถ่ายท�า

(10) มกีารท�าความสะอาดเคร่ืองปรบัอากาศหรอืแผ่นกรองอากาศ	รวมทัง้การฆ่าเชือ้โรคในอากาศ	อย่างน้อย	

วันละ	1	ครั้ง

(11) มีการท�าความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขาให้สะอาดทุก	 2	 ชั่วโมง	 และพื้นท่ีส่วนรวมอาจเพิ่ม

ความถ่ีในการท�าความสะอาดมากขึน้	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดและอาจฆ่าเชือ้โรคด้วยสาร	ฆ่าเชือ้โรค

บริเวณจุดเสี่ยง

(12) มีถังขยะที่สะอาด	สภาพดี	มีฝาปิดและต้องน�าขยะไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ สปำ และสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย 

เพื่อกำรอบตัว อบสมุนไพร กำรอบไอน�้ำ แบบรวมหรือกำรนวดบริเวณใบหน้ำ    

ชื่อร้าน/สถานประกอบการ..................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เว็บไซต	์

https://spa.hss.moph.go.th/Self/

(2) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	หรือแบบอินฟาเรด

(4) ก�าหนดให้มจุีดคดักรองอณุหภมูร่ิางกายแก่ผูร้บับรกิารและพนกังานทกุคนในบรเิวณทีเ่หมาะสม	ก่อนเข้า	

สถานที่

(5) จดัพืน้ทีต้่อนรบั	โดยให้มรีะยะห่างระหว่างผูใ้ช้บรกิาร	อย่างน้อย	1	เมตร	เพ่ือความปลอดภยัและมกีาร

ซักประวัติ	โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน

(6) จดัห้องให้บริการนวด	1	คนต่อห้อง	กรณีท่ีเป็นห้องรวม	เตยีงนวด	หรือเก้าอี	้เบาะนวด	ให้เว้นระยะห่าง	

อย่างน้อย	1.5	เมตร	และต้องมีม่านกั้น	เป็นสัดส่วน

(7) จัดพื้นที่ในการให้บริการออนเซ็น	 อบตัว	 อบสมุนไพร	 อบไอน�้า	 ให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน				

อย่างน้อย	2	เมตร

(8) มีระบบจองคิว	และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(9) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ท้ังภายในอาคารและห้องสุขา	และมกีารท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	

หรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) ผูใ้ช้บรกิารและผูใ้ห้บรกิารต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 ยกเว้นขณะแช่ออนเซน็	

อบตวั	อบสมนุไพร	อบไอน�า้	และขณะให้บรกิารผูใ้ห้บริการสวม	Face	Shield	หรอืแว่นตาร่วมด้วย

(3) มีการจัดรอบเข้าใช้บริการ	หรือจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(4) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น	

(5) ท�าความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่วมกัน	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ	

โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้องพักผ่อน	รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการท�างานทุก	2	ชั่วโมง
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(6) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 ห้องอาบน�้า	 ห้องอบตัว	 ห้องอบสนมุนไพร	 ห้องอบไอน�้า	 และบ่อออนเซ็น					

ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	กรณีห้องสุขารวมต้องท�าความสะอาดทุก	1	ชั่วโมง

(7) ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ผ้าปูเตียง	ปลอกหมอน	ของผู้รับบริการ	หลังให้บริการ	1	คนต่อครั้ง

(8) การเกบ็ผ้าปเูตยีง	ปลอกหมอน	เสือ้ผ้าใช้แล้ว	 ผ้าขนหน	ูโดยให้ม้วนออกห่างจากตนเอง	ไม่ควรสะบดัผ้า	

เพราะจะท�าให้เกิดการฟุ้งกระจาย

(9) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มีฝาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(10) ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องล้างมือก่อนและหลังการให้หรือรับบริการด้วยน�้าสบู่	หรือแอลกอฮอล	์

หรือแอลกอฮอล์เจล

(11) มกีารจดัการให้ผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ช้บรกิาร	ได้มรีะยะนัง่หรอืยนืห่างกนั	อย่างน้อย	1	เมตร	หรอืมคีวามกว้าง	

ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้	ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	

(12) มกีารจดัการให้ผูใ้ห้บรกิาร	มกีารเว้นระยะนัง่หรอืยนืห่างกนัขณะใช้บรกิารออนเซ็น	อบตวั	อบสมนุไพร	

อบไอน�้าแบบรวม	อย่างน้อย	2	เมตร

(13) มีการตรวจสอบคุณภาพน�้าในบ่อออนเซ็นให้มีระดับคลอรีนตกค้าง	 หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นๆ						

ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเช้ือโรคของบ่อออนเซ็นในทกุระบบ	และแสดงให้ผูใ้ช้บรกิารทราบทกุวัน

(14) จัดให้มีบริการช�าระเงินที่ปลอดภัย	 เพื่อลดปริมาณการพูดคุย	 สัมผัส	 ระหว่างพนักงานของ																	

สถานประกอบการกับผู้รับบริการ	หรือ	Online	Payment

(15) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานบริการ	และ				

ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(16) มกีารบนัทกึข้อมลูสขุภาพพืน้ฐานและคดักรองผูร้บับรกิารทกุรายตามแบบฟอร์มทีก่�าหนด	และผู้ประกอบการ	

ต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพทีเ่วบ็ไซต์	

https://spa.hss.moph.go.th/Self	ทกุสปัดาห์

(17) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ							

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามเเนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(18) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................



6565

แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับสวนสำธำรณะ ลำน-พื้นที่กิจกรรมสำธำรณะ สถำนที่ออกก�ำลังกำย ลำนกีฬำ    

ชื่อสถานที่...................................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ช่ือผูรั้บการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................

กีฬาหรือกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง	ได้แก่	กีฬากรีฑา	กีฬาจักรยาน	สนามจักรยานโดยเฉพาะ	เต้นแอโรบิคหรือกิจกรรมเข้าจังหวะไทเก็ก	กีฬาเอ็กซ์ตรีม	

และชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง
  

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	ในบริเวณ

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) มีระบบจองคิว	หรือ	มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีบริเวณที่น่ังพักส�าหรับผู้ใช้บริการโดยเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย	 1	 เมตร	 โดยแยกออกจากส่วน													

การปฏิบัติงานของพนักงาน

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไป	ตามมาตรการ										

ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาด	รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ทัง้ภายในอาคาร	ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	ห้องสุขาและห้องอาบน�า้	กรณีเป็น

อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ	หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	>10)	

และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย	วันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพ่ือจ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

(10) จดัให้มกีารเว้นระยะห่างของทีน่ัง่	พืน้ท่ีและอปุกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลงักายห่างกนั	อย่างน้อย	2	เมตร	

เช่น	เวท	ีกระสอบทราย	และพื้นที่การฝึกซ้อมอื่นๆ

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(2) การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	(ไม่รวมลานจอดรถ)	

-	 ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

-	 ผู้ใช้บริการที่ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(3) ท�าความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์	 เช่น	 เครื่องออกก�าลังกาย	 บริเวณที่นั่ง	 มือจับ	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้							

ร่วมกัน	หรือบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	เช่น	ลูกบิดประตู	เคาน์เตอร์รับบริการ	ราวบันได	อ่าง	

ล้างมือ	 โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อน

และหลังให้บริการ
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ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(4) ท�าความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ						

ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(5) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	ห้องอาบน�า้	ไม่ให้แออัด	และงดเว้นการอบตัว	(Sauna	room)	หรืออบ

ไอน�า้แบบรวม	(Steam	room)

(6) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้		

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(7) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ตลอดเวลา

(8) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(9) ผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที่	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(10) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย							

1	–	2	เมตร	ลดการสัมผสัระหว่างผูใ้ห้บรกิาร	ผู้ใช้บรกิาร	นักกีฬา	เจ้าหน้าท่ี	เช่น	การจับมือ	การโอบกอด	

แสดงความดีใจ

(11) ทุกช่องทางเข้า-ออก	 มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด							

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(12) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(13) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(14) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผูใ้ช้บรกิาร							

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสวนน�้ำ สนำมเด็กเล่น สวนสนุก 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ							

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	จุดบริการล้างมือด้วยสบู	่แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายา

ฆ่าเชื้อโรค	และอุปกรณ์ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ											

ทีเ่หมาะสมก่อนเข้าสถานท่ี

(4) มีระบบจองคิว	หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน	รวมถึงก�าหนดจุดที่นั่งบนเครื่องเล่นห่างกัน	อย่างน้อย	

1	เมตร

(5) จัดให้มีระบบการจ�าหน่ายบัตรล่วงหน้าและการรับช�าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์

(6) มีการเว้นระยะห่างระหว่างการว่ายน�้าหรือใช้บริการสวนน�า้	อย่างน้อย	2	เมตร

(7) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการสวนน�้าเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่

ไม่น้อยกว่า	8	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(8) มกีารควบคมุ	ตรวจสอบคณุภาพน�า้ในสวนน�า้	ให้มีความเป็นกรด-ด่าง	และระดบัคลอรนี	หรอืการตรวจ

สอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคในทุกระบบ	และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็น

ประจ�าทุกวัน	

(9) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยและให้ค�าแนะน�า	และชี้แจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที	่รวมทั้งให้									

ตรวจตรา	ควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิารและใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคมุหลักอย่างเคร่งครดั

(10) มีการปิดพื้นที่บริการบางส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคในเด็ก	เช่น	บ้านบอล	บ้านลม

(11) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งภายในอาคาร	 ห้องสุขา	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 และห้องอาบน�า้	 และ							

มีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(12) จัดให้มีพนักงานท�าความสะอาด	พร้อมเครื่องป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงาน	ได้แก่	หน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	หมวกคลุมผม	ถุงมือยางชนิดยาว	และกาวน์พลาสติกกั้นน�า้

(13) มรีะบบจดัการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บรกิาร

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(2) ทุกช่องทางเข้า-ออก	 มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด							

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
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(3) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(4) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ						

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(5) ผูป้ระกอบการ	พนกังานบรกิาร	สวมหน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารต้อง

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

(6) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมี	Counter	Shield

(7) พนักงานและผู้ใช้บริการ	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล	์70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส

ใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(8) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(9) มีการท�าความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์	เช่น	บริเวณที่นั่ง	มือจับ	อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน	บัตรแทน	เงินสด	

หรอืบรเิวณพ้ืนผวิทีมี่การสมัผสับ่อยๆ	เช่น	ลกูบดิประต	ูเคาน์เตอร์รบับรกิาร	ราวบนัได	อ่างล้างมอื	โต๊ะ	

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	 ทั้งก่อนและหลังให้

บริการ

(10) มกีารท�าความสะอาดห้องสขุาและห้องอาบน�า้	อย่างน้อยทกุ	2	ช่ัวโมง	หรอืหลงัผูใ้ช้บริการเข้าใช้บรกิาร	

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(11) จัดให้มีถังรองรับขยะที่สะอาด	 มีฝาปิด	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และขยะ											

ติดเชื้อ	รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(12) การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสนำมกีฬำกลำงเเจ้ง

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

กีฬาประเภทกลางแจ้ง	เช่น	ฟุตบอล	วู้ดบอล	เกทบอล	กอล์ฟ	ยิงปืน	กีฬายิงเป้าบิน	ยิงธนู	ซอฟท์เทนนิส	เปตอง	

วอลเลย์บอลชายหาด	แฮนด์บอลชายหาด	ฟุตวอลเลย	์และชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				
ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์
ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) มีระบบจองคิว	หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มบีริเวณทีน่ัง่พกัส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารโดยเว้นระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบตัิ
งานของพนักงาน

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไป	ตามมาตรการ									
ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาด	รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ท้ังภายในอาคาร	ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า	ห้องสุขาและห้องอาบน�า้	กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ	หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	>10)	
และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย	วันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากัดจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง	 พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลังกายห่างกัน	 อย่างน้อย											
2	เมตร

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้จัดงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(2) การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	 (ไม่รวมลานจอดรถ)	 ผู้ใช้บริการที่ไม่ได	้			
ออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 หรือฝึกซ้อม	 อย่างน้อย	 4	 ตร.ม.	 ต่อผู้ใช้บริการ	 1	 คน	 ผู้ใช้บริการที	่																		
ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(3) ท�าความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์	 เช่น	 เครื่องออกก�าลังกาย	 บริเวณที่น่ัง	 มือจับ	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้							
ร่วมกัน	 หรือบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได												
อ่างล้างมอื	โต๊ะ	ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรอืน�า้ยาท�าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค	ทัง้ก่อน
และหลังให้บริการ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

(4) ท�าความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ					

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(5) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	 ห้องอาบน�้า	 ไม่ให้แออัด	 และงดเว้นการอบตัว	 (Sauna	 room)	 หรือ												

อบไอน�้าแบบรวม	(Steam	room)

(6) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มีฝาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(7) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	ตลอดเวลา

(8) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(9) ผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที่	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล	์70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(10) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย									

1	-	2	เมตร	ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที	่เช่น	การจับมือ	การโอบ

กอดแสดงความดีใจ

(11) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบยีนเข้า-ออกสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	หรอื

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(12) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(13) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ						

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(14) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสนำมกีฬำในร่ม โรงยิม

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

กีฬาในร่ม	โรงยิม	ประกอบด้วย	1)	ชนิดกีฬาประเภทบุคคล	เช่น	กีฬายกน�า้หนัก	2)	ชนิดกีฬาที่แบ่งข้างชัดเจน	และไม่มีการปะทะ	เช่น	

แบดมนิตัน	เทเบิลเทนนสิ	เซปักตะกร้อ	วอลเลย์บอล	และชนดิกฬีาทีล่กัษณะสถานทีใ่ห้บรกิารคล้ายคลงึ	3)	ชนดิกฬีาทีม่ลีกัษณะการเล่นเป็นกลุม่	

เช่น	ฟุตซอล	บาสเกตบอล	แฮนด์บอล	เนตบอล	คอร์ฟบอล	และชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง	4)	ชนิดกีฬา	เช่น	มวยไทย					

มวยสากล	คาราเต้โด	เทควันโด	ยูโด	ปันจักสีลัต	มวยปล�้า	ยูยิสสู	ชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ					
ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์
ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	 ในบริเวณ	
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) มีระบบจองคิว	หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มบีริเวณทีน่ัง่พกัส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารโดยเว้นระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยแยกออกจากส่วนการปฏบิตังิาน	
ของพนักงาน

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ										
ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาด	รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ท้ังภายในอาคาร	ห้องเปลีย่นเส้ือผ้า	ห้องสุขาและห้องอาบน�า้	กรณเีป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ	หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	>10)	
และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจดัการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บรกิาร

(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของท่ีน่ัง	 พื้นท่ีและอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลังกายห่างกัน	 อย่างน้อย											
2	เมตร	เช่น	เวที	กระสอบทราย	และพื้นที่การฝึกซ้อมอื่นๆ

(11) กรณีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า	ต้องจัดเตรียมพื้นที่	อุปกรณ์	ตามแนวปฏิบัติของห้างสรรพสินค้า

(12) กรณีกีฬาต่อสู้	 ต้องจัดให้มีการท�าความสะอาดพื้นที่ในการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 และการฝึกซ้อม			
ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

(13) จัดเจ้าหน้าที่ส�าหรับท�าความสะอาดอุปกรณ์ในการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และการฝึกซ้อมหลังใช้งาน
เสร็จทุกครั้ง	

(14) กรณีกีฬาต่อสู้ที่ต้องใช้นวมร่วมกัน	ต้องจัดให้มีถุงมือยาง	เพื่อผู้ใช้บริการ	หรือนักกีฬา

(15) จัดพื้นที่ในการให้บริการแยกระหว่างผู้ออกก�าลังกาย	และนักกีฬาฝึกซ้อม

(16) จัดให้มีอุปกรณ์ให้เพียงพอ	 เช่น	ลูกฟุตบอล	ลูกบาสเกตบอล	ลูกวอลเลย์บอล	 เพื่อหมุนเวียนอุปกรณ์		
ให้สามารถน�าอุปกรณ์มาท�าความสะอาดได้ตลอดระยเวลาใช้บริการ
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ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้าและออก	มกีารลงทะเบยีนเข้าและออกสถานที	่โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่างราชการก�าหนด	
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(5) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(6) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(7) การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	(ไม่รวมลานจอดรถ)
	-		ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน
	-		ผู้ใช้บริการที่ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(8) ท�าความสะอาดเครือ่งเล่นอปุกรณ์	เช่น	เครือ่งออกก�าลงักาย	บรเิวณทีน่ัง่	มอืจับ	อปุกรณ์ทีต้่องใช้ร่วมกัน	
หรือบรเิวณพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยๆ	เช่น	ลกูบดิประต	ูเคาน์เตอร์รบับรกิาร	ราวบนัได	อ่างล้างมอื	โต๊ะ	
ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรอืน�า้ยาท�าความสะอาดฆ่าเชือ้โรค	ทัง้ก่อนและหลงัให้บรกิาร

(9) ท�าความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ				
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(10) จ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าใช้ห้องสขุา	ห้องอาบน�า้	ไม่ให้แออดั	และงดเว้นการอบตัว	(Sauna	room)	หรืออบไอน�า้	
แบบรวม	(Steam	room)

(11) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	
รวบรวมและส่งก�าจดัอย่างถกูสขุลกัษณะ

(12) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	ตลอดเวลา

(13) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(14) ผูใ้ห้บรกิาร	ผูใ้ช้บรกิาร	นกักฬีา	เจ้าหน้าที	่ล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยๆ	และหลกีเลีย่ง	
การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(15) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย							
1	-	2	เมตร	ลดการสมัผสัระหว่างผูใ้ห้บรกิาร	ผูใ้ช้บรกิาร	นกักีฬา	เจ้าหน้าที	่เช่น		การจับมอื	การโอบกอด	
แสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสนำมกีฬำในห้ำงสรรพสินค้ำหรือในอำคำรปิด

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 
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สนามกีฬาในห้างสรรพสินค้าหรือในอาคารปิด	เช่น	โบว์ลิ่ง	สเก็ต	สเก็ตน�า้แข็ง	สนุ๊กเกอร	์หรือชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ					
การป้องกันโรคได	้ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 และอุปกรณ์
ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) มีระบบจองคิว	หรือ	มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มบีริเวณทีน่ัง่พกัส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารโดยเว้นระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยแยกออกจากส่วนการปฏบิตังิาน	
ของพนักงาน

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ											
ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาด	รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ทัง้ภายในอาคาร	ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า	ห้องสุขาและห้องอาบน�า้	กรณเีป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ	หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	>10)	
และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย	วันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

(10) จดัให้มกีารเว้นระยะห่างของทีน่ัง่	พืน้ทีแ่ละอปุกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลงักายห่างกนั	อย่างน้อย	2	เมตร

(11) กรณีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า	ต้องจัดเตรียมพื้นที่	อุปกรณ์	ตามแนวปฏิบัติของห้างสรรพสินค้า

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้จัดงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มกีารลงทะเบยีนเข้า-ออกสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	หรอื

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ							

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น
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(5) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(6) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(7) การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	 (ไม่รวมลานจอดรถ)	 ผู้ใช้บริการที่ไม่ได	้			

ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรอืฝึกซ้อม	อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บรกิาร	1	คน	-	ผู้ใช้บรกิารทีอ่อกก�าลงักาย	

เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(8) ท�าความสะอาดเครือ่งเล่นอปุกรณ์	เช่น	เครือ่งออกก�าลงักาย	บรเิวณทีน่ัง่	มือจับ	อุปกรณ์ทีต้่องใช้ร่วมกัน	

หรอืบรเิวณพ้ืนผวิทีมี่การสมัผสับ่อยๆ	เช่น	ลูกบดิประต	ูเคาน์เตอร์รับบรกิาร	ราวบนัได	อ่างล้างมือ	โต๊ะ	

ห้องเปล่ียนเสื้อผ้า	 ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	 ทั้งก่อนและหลังให้

บริการ

(9) ท�าความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ					

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(10) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	 ห้องอาบน�้า	 ไม่ให้แออัด	 และงดเว้นการอบตัว	 (Sauna	 room)	 หรือ								

อบไอน�้าแบบรวม	(Steam	room)

(11) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(12) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ตลอดเวลา

(13) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(14) ผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที่	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(15) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย							

1	-	2	เมตร	ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที	่เช่น	การจับมือ	การโอบ

กอดแสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสระว่ำยน�้ำกลำงแจ้งและในร่ม

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				
ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	ในบริเวณ

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) มีระบบจองคิว	หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มบีริเวณทีน่ัง่พกัส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารโดยเว้นระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยแยกออกจากส่วนการปฏบิตังิาน	

ของพนักงาน

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ										

ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาด	รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ทัง้ภายในอาคาร	ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า	ห้องสุขาและห้องอาบน�า้	กรณเีป็น

อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ	หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	>10)	

และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย	วันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง	 พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลังกายห่างกัน	 อย่างน้อย										

2	เมตร

(11) ระดับของคลอรีนในสระว่ายน�้า	ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง	0.7	ถึง	1.5	มิลลิกรัมต่อน�า้	1	ลิตร

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้จัดงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มกีารลงทะเบยีนเข้า-ออกสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	หรอื

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ									

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

(5) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(6) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(7) การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	 (ไม่รวมลานจอดรถ)	 ผู้ใช้บริการที่ไม่ได	้			

ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	หรอืฝึกซ้อม	อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บรกิาร	1	คน	-	ผู้ใช้บรกิารทีอ่อกก�าลงักาย	

เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(8) ท�าความสะอาดเครือ่งเล่นอปุกรณ์	เช่น	เครือ่งออกก�าลงักาย	บรเิวณทีน่ัง่	มือจับ	อุปกรณ์ทีต้่องใช้ร่วมกัน	

หรือบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ			

โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ด้วยแอลกอฮอล	์70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลัง

ให้บริการ

(9) ท�าความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ					

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(10) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	 ห้องอาบน�้า	 ไม่ให้แออัด	 และงดเว้นการอบตัว	 (Sauna	 room)	 หรือ							

อบไอน�้าแบบรวม	(Steam	room)

(11) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอันตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(12) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ตลอดเวลา

(13) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม

(14) ผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที่	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(15) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย								

1	-	2	เมตร	ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที	่เช่น	การจับมือ	การโอบ

กอดแสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกีฬำทำงน�้ำ

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

กีฬาทางน�า้	เช่น	กีฬาเรือใบ	กีฬาเรือพาย	กีฬาเจ็ตสก	ีกีฬาเวคบอร์ด	กีฬาเวคสเก็ต	บานาน่าโบ๊ท	หรือลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ								

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน	ในบริเวณ

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) มีระบบจองคิว	หรือ	มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มบีริเวณทีน่ัง่พกัส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารโดยเว้นระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยแยกออกจากส่วนการปฏบิตังิาน	

ของพนักงาน

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ											

ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาด	รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ทัง้ภายในอาคาร	ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า	ห้องสุขาและห้องอาบน�า้	กรณเีป็น

อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ	หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	>10)	

และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย	วันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง	 พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลังกายห่างกัน	 อย่างน้อย										

2	เมตร

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้จัดงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคนต่อวัน

(2) การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	 (ไม่รวมลานจอดรถ)	 ผู้ใช้บริการที่ไม่ได	้			

ออกก�าลังกาย	เล่นกฬีา	หรอืฝึกซ้อม	อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผูใ้ช้บรกิาร	1	คน	-	ผู้ใช้บรกิารทีอ่อกก�าลงักาย	

เล่นกีฬา	หรือฝึกซ้อม	อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(3) ท�าความสะอาดเครือ่งเล่นอปุกรณ์	เช่น	เครือ่งออกก�าลงักาย	บรเิวณทีน่ัง่	มอืจับ	อุปกรณ์ทีต้่องใช้ร่วมกัน	

หรือบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ			

โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ด้วยแอลกอฮอล	์70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลัง

ให้บริการ
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(4) ท�าความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ				

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(5) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	 ห้องอาบน�้า	 ไม่ให้แออัด	 และงดเว้นการอบตัว	 (Sauna	 room)	 หรือ								

อบไอน�้าแบบรวม	(Steam	room)

(6) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มีฝาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(7) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ตลอดเวลา

(8) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(9) ผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที่	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล	์70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(10) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย							

1	-	2	เมตร	ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ	ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	เจ้าหน้าที	่เช่น	การจับมือ	การโอบ

กอดแสดงความดีใจ

(11) ทุกช่องทางเข้า-ออก	 มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด							

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(12) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(13) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(14) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ								

ป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้	 ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 ทั้งพื้นที่ทางเดิน	 และ												

ในจุดส�าคัญ	 เช่น	 จุดคัดกรอง	 จุดรอคิว	 จุดแลกเหรียญ	 จุดช�าระเงิน	 เป็นต้น	 โดยมีเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์ที่ชัดเจน

(3) มีฉากใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ	ณ	จุดติดต่อสอบถามหรือจุดแลกเหรียญ

(4) มีการจัดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์	ตู้เกม	เครื่องเล่นหยอดเหรียญให้มีระยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	อย่างเพียงพอ

(6) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย	ๆ	รวมทั้งบริเวณห้องสุขา

(7) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ท้ังภายในอาคารและห้องสุขา	 และมีการท�าความสะอาดเครื่อง												

ปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(8) จัดให้มีระบบจองคิวแบบออนไลน์	 จัดระบบคิวเพื่อลดความแออัด	 และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ														

ยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(9) มแีผนการควบคมุจ�านวนคนมใิห้แออดั	เช่น	จ�ากดัระยะเวลาการให้บรกิารไม่เกนิ	2	ชัว่โมงต่อผูใ้ช้บรกิาร	

1	คน	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแล	ควบคุม	และก�ากับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	อย่างเคร่งครัด

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการลงทะเบียนก่อนเข ้าและออกจากสถานที่ 	 โดยใช ้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด																					

“ไทยชนะ”	 หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 และมี	 QR	 CODE												

ติดที่บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก

(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 เหนื่อยหอบ	 จาม	 หรือเป็นหวัด	 หรือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย													

ก่อนเข้าสถานที่พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	หากพบมีอาการดังกล่าวหรือมีอุณหภูมิร่างกาย

เท่ากับหรือมากกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 ขึ้นไป	 ให้แจ้งงดให้บริการ	 ทั้งน้ีให้รายงานหน่วยงาน																				

รับผิดชอบ	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวที่ก�าหนด

(3) ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	และขณะให้บริการ											

ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดต้องสวม	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(4) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ	เช่น	ทางเข้าออก	จุดนั่งพักรอ	

พื้นที่ให้บริการ	เป็นต้น	และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะส�าหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
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(5) มีการควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด	 และจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน	 2	 ช่ัวโมง															

ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(6) มีการจัดการให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	ได้มีระยะนั่งหรือยืน	ห่างกัน	1	เมตร	

(7) คลุมคีย์บอร์ด	เม้าส์	หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน	ในช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์

เครื่องนั้นๆ

(8) งดการให้บรกิารชดุหฟัูงพร้อมไมโครโฟน	(Headset)	เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ผ่านละอองฝอย

(9) ท�าความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบ	 พื้นผิวสัมผัส	 เครื่องมือเครื่องใช้	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 และอาจ											

ฆ่าเชื้อ	 เน้นจุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 เคาน์เตอร์ช�าระค่าบริการ	 จุดแลกเหรียญ	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เป็นต้น																					

ด้วยแอลกอฮอล์	70	%	หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%

(10) ท�าความสะอาดอุปกรณ์ในการให้บริการ	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 คีย์บอร์ด	 เมาส์	 ตู้เกม	 และเคร่ืองเล่น									

หยอดเหรยีญ	ทัง้ก่อนและหลงัให้บรกิาร	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	และอาจฆ่าเชือ้โรคด้วยสารฆ่าเชือ้โรค	

เช่น	แอลกอฮอล	์70%	หรือโซเดียมไฮโปรคลอไรท์	0.1%

(11) ท�าความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขา	 อย่างน้อยวันละ	 2	 ครั้ง	 และอาจเพิ่มความถี่ในการ												

ท�าความสะอาดมากขึน้	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดและอาจฆ่าเชือ้โรคด้วยสารฆ่าเชือ้โรคบริเวณจดุเสีย่ง	

ได้แก่	 กลอนหรือลูกบิดประตู	 ก๊อกน�้าอ่างล้างมือ	 ที่รองนั่งโถส้วม	 ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ																		

สายฉีดน�้าช�าระ	และพื้นห้องส้วม	ทั้งนี	้ต้องจัดให้มีสบู่ส�าหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

(12) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ	 และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก�าจัด			

อย่างถูกต้อง

(13) มีระบบระบายอากาศที่ดี	 มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องส้วม								

และท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(14) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกนัโรค	ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	ให้กบัผู้ใช้บริการและผู้ให้บรกิาร	พร้อมมีการตรวจตรา	

ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(15) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ												

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพืน้ท่ีจงัหวดัและภำยในจังหวดั (กำรขนส่งทำงบก ทำงรำง และทำงน�ำ้)

ชื่อสถานีบริการ........................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำร หรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ของผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 และผู้ใช้บริการ																			

โดยการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 หรือจัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม											

ผูใ้ช้บรกิารได้ทุกคน	หากพบผูป่้วยหรอืผูท้ีม่อีาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บรกิาร

(2) ก�าหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และ

ผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณที่เหมาะสม	ก่อนเข้าสถานีขนส่ง/โดยสาร	ชานชาลา	ท่าเรือ

(3) จัดให้มีระบบจองคิว	และพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณสถานีขนส่ง/

โดยสาร	 ชานชาลา	 ท่าเรือ	 รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร	 และห้องสุขา	 พร้อมติดสัญลักษณ์

ต�าแหน่งที่นั่งหรือยืน

(4) มมีาตรการให้ผูป้ระกอบการ	พนกังาน	และผูใ้ช้บรกิารต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	

ที่ให้บริการและใช้บริการ	และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(5) จัดให้มีการเพิ่มรอบโดยสารหรือเพิ่มรอบความถี่การให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน

(6) มีพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว	้พร้อมทั้งรายงานหากพบ

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(7) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในปริมาณที่เพียงพอ

ต่อจ�านวนผูใ้ช้บรกิารบรเิวณสถานขีนส่ง/โดยสาร	ชานชาลา	ท่าเรือ	รวมถงึมกีารให้ค�าแนะน�าผู้ประกอบการ	

พนักงาน	ผู้ใช้บริการ	ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ	ทุกครั้ง

(8) มีแผนการท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย	 ๆ	 เช่น	 ภายในยานพาหนะ	 เก้าอ้ี

โดยสาร	บริเวณหน้าห้องจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร	บริเวณราวจับต่าง	ๆ	บันไดเลื่อน	ลิฟต์โดยสาร	รวมถึง

พื้นที่บริเวณชานชาลาทุกสถานี	ห้องพักผู้โดยสาร	และภายในห้องน�า้	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	

แอลกอฮอล์	70%	หรอื	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลงัการให้บรกิาร	หรืออย่างน้อย	วนัละ	2	คร้ัง

(9) จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอภายในอาคารสถานขีนส่ง/โดยสาร	ชานชาลา	ท่าเรอื	ห้องสุขา	และ

ยานพาหนะ	รวมท้ังมีการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศหรอืแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อย	วนัละ	1	ครัง้

(10) จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในรถโดยสารประจ�าทาง	รถปรับอากาศ	รถตู้	 รถไฟ	และเรือ

โดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัด	โดยพิจารณาจอดพักรถ/รถไฟ	และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

ภายในรถ/รถไฟ	ขณะเดินทาง	อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(11) จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของสถานีขนส่ง/โดยสาร	ชานชาลา	ท่าเรือ	โดยจัดให้มี

การบันทึกข้อมูลเก็บไว	้ไม่น้อยกว่า	1	เดือน
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มกีารลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และเพิม่มาตรการใช้แอปพลเิคชนั										

ทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทนได้

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานีขนส่ง/โดยสาร	ชานชาลา	ท่าเรือ	

(3) จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิารมใิห้แออดัหรอืรวมกลุ่มกนัในสถานขีนส่ง/โดยสาร	ชานชาลา	ท่าเรอื	และภายใน

ยานพาหนะ	หรือจัดให้มีระบบจองคิวแบบออนไลน์

(4) จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการภายในยานพาหนะ	 ไม่เกินร้อยละ	 70	 ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะ	

กรณีผู้ใช้บริการยืน	ต้องไม่หันหน้าเข้าหากัน

(5) ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(6) มกีารควบคมุมใิห้มกีจิกรรมทีใ่ช้เสยีงดงัภายในสถานบีรกิารและงดกจิกรรมทีท่�าให้เกดิความแออดั	หรอื

มีการรวมกลุ่มคน	รวมถึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดการสนทนาหรือใช้โทรศัพท์ระหว่างเดินทาง

(7) ไม่มกีารบรกิารอาหารและน�า้ดืม่บนรถโดยสาร/รถไฟ/เรอื	 โดยจดัสถานทีใ่ห้รบัประทานอาหารบรเิวณ

สถานขีนส่ง/โดยสาร	ท่าเรือสารแทน

(8) ผูป้ระกอบการ	พนกังาน	และผูใ้ช้บรกิารทกุคนสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	พนกังาน

ให้บริการประจ�าเคาน์เตอร์สวม	Face	Shield	ร่วมด้วย	หรือมี	Counter	Shield	และพนักงานเก็บตั๋ว

โดยสารสวมถุงมือยาง	

(9) มีการท�าความสะอาดและบันทึกการท�าความสะอาดตามแผนที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกวัน

(10) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มีฝาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

(11) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 เพื่อให้พนักงานบริการ	 และ												

ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(12) มีการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับกำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด (กำรขนส่งทำงอำกำศ)

ชื่อท่าอากาศยาน......................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบ หรือเจำ้ของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ของผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการ	โดยการ

ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรือจัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ

ได้ทุกคน	หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการ	ใช้บริการ	

(2) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 น�้ามูก	 เจ็บคอ	 ไม่ได้กล่ิน	 หายใจเหน่ือยหรือหายใจล�าบาก												

ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	พนกังาน	และผูใ้ช้บรกิารทกุคนในบรเิวณทีเ่หมาะสมก่อนเข้าท่าอากาศยานและ												

ก่อนขึน้อากาศยาน	โดยจะต้องมอีณุหภมูร่ิางกายไม่เกิน	37.3	องศาเซลเซียส	ทัง้นี	้ท่าอากาศยานด�าเนนิการ

ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ/สาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลในพื้นที่นั้น	ๆ

(3) จดัให้มรีะบบจองควิแบบออนไลน์	ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บรกิารมิให้แออดัหรอืรวมกลุ่มกนั	ในท่าอากาศยาน

(4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร	บริเวณท่าอากาศยาน	จุดออกบัตรโดยสาร	

จุดตรวจค้นสัมภาระ	 จุดตรวจบัตรโดยสาร	 รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร	 และห้องสุขา													

พร้อมติดสัญลักษณ์ต�าแหน่งที่นั่งหรือยืน

(5) มีมาตรการให้ผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 และผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า											

ตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ	และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(6) จดัให้มจีดุบรกิารล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้หรอืเจลแอลกอฮอล์ส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดมอือย่างเพยีงพอ

บริเวณท่าอากาศยาน	รวมถึงมีการให้ค�าแนะน�าผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ใช้บริการ	ล้างมือก่อนเข้า

อากาศยานทุกครั้ง

(7) มีแผนการท�าความสะอาดพื้นท่ีส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วมบ่อย	 ๆ	 ภายในอาคารท่าอากาศยาน												

จุดบริการ	 อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งอากาศยาน	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 70%														

หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลังการให้บริการ	และเพิ่มความถี่มากขึ้นทุกๆ	เที่ยวบิน

(8) จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พียงพอภายในท่าอากาศยาน	และภายในห้องสุขา	รวมทัง้มกีารท�าความสะอาด	

เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(9) จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยาน	 โดยจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว	้													

ไม่น้อยกว่า	1	เดือน

(10) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ										

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ข. กำรประเมินระหวำ่งให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	 มีการลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลเิคชนั	

ทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทนได้
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(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคน	ก่อนเข้าท่าอากาศยานและก่อนขึ้นอากาศยาน

(3) ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร

(4) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมท่ีใช้เสียงดังภายในท่าอากาศยานและงดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือ											

มีการรวมกลุ่มคน	รวมถึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดการสนทนาหรือใช้โทรศัพท์ระหว่างเดินทาง

(5) จดัให้มบีรกิารผูใ้ช้บรกิารบนอากาศยานได้ครบทีน่ัง่ภายใต้การควบคุม	ก�ากบั	กรณไีม่พบผู้ตดิเช้ือภายใน

ประเทศ	และดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	

(6) ผูป้ระกอบการ	พนกังาน	และผูใ้ช้บรกิารทกุคนสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	พนกังาน

ให้บริการประจ�าเคาน์เตอร์สวม	Face	Shield	ร่วมด้วย	หรือมี	Counter	Shield	และพนักงานบริการ

บนอากาศยานสวมชุด	PPE

(7) มกีารจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ภายในท่าอากาศยาน	ทีเ่ป็นไปตามมาตรการป้องกนัโรคและค�าแนะน�า

ทีร่าชการก�าหนด

(8) มีการท�าความสะอาดและบันทึกการท�าความสะอาดตามแผนที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกวัน

(9) จัดให้มีถังรองรับขยะที่สะอาด	 มีฝาปิด	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และขยะ														

ติดเชื้อ	รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

(10) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 เพื่อให้พนักงานบริการ	 และ															

ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(11) มีการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน	ควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) สถานบริการมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

(2) มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการ

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	พร้อมระบุความจุของจ�านวน	

ผู้ใช้บริการ	และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด�าเนินการ	

(3) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีของพนักงานบริการ	 และผู้ใช้บริการ	 โดยการใช้

แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	และมี	QR	Code	ติดบริเวณทางเข้าสถานบริการหรือ

สถานประกอบการ

(4) มีการควบคุมทางเข้าและออก	และมีจุดตรวจคัดกรองอายุ	อาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	พร้อม

เตรียมอปุกรณ์ตรวจวดัอุณหภมูร่ิางกาย	ส�าหรบัพนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าสถานที่

(5) มจีดุบริการล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรคได้เพยีงพอต่อจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร

(6) มีการก�าหนดสัญลักษณ์เว้นระยะน่ังหรือยืน	 รวมถึงบริเวณพื้นที่รอคิวห่างกัน	 อย่างน้อย	 1	 เมตร														

โดยไม่มกีารเคล่ือนย้ายเก้าอี	้รวมท้ังมรีะยะห่างระหว่างโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร	หรอืมฉีากกัน้ระหว่างโต๊ะ	

สูงไม่น้อยกว่า	1.5	เมตร	และระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร	หรือมีฉากกั้นทดแทน

(7) มีระบบควบคุมหรือตรวจสอบจ�านวนผู้ใช้บริการหรือจุดที่มีการรวมกลุ่ม	ไม่ให้เกิดความแออัด	

(8) มกีล้องวงจรปิดครอบคลมุพืน้ทีส่ถานประกอบการ	เพ่ือก�ากบั	ตดิตาม	การปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ของพนักงานบริการ	และผู้ใช้บริการ	โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า	1	เดือน

(9) จัดให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด	 19	 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ	 ตามค�าแนะน�า											

ของทางราชการ

(10) จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอภายในอาคาร	ห้องสขุา	และพ้ืนทีส่บูบหุร่ี	และมีแผนการท�าความสะอาด

เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

(11) มีแผนการท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมของสถานที่และอุปกรณ์	 เช่น	 ที่จับหรือลูกบิดประต	ู																

ปุม่กดลฟิท์	ราวจบั	ราวบันได	โต๊ะ	เก้าอ้ี	เคาน์เตอร์	ถาดรับเงนิ	และไมโครโฟน	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	

อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(12) มีแผนการท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	กลอนประตู	ที่จับ	สายช�าระ	

โถปัสสาวะ	ลูกบิด	ก๊อกน�า้	อ่างล้างมือ	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง
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(13) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	 เช่น	 หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 หรือ	 Face	 Shield																

ให้พนักงานทุกคน

(14) จัดให้มีถังขยะที่สะอาด	มีฝาปิด	โดยคัดแยกขยะ	รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(15) มีระบบจองคิว	 และรับช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	 QR	 Code																			

ผ่านแอปพลิเคชัน

(16) มีผู้รับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�า	 ตรวจตรา	 ควบคุม	 ก�ากับ	 การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไป												

ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนด

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำร)

(1) เปิดท�าการตามเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด	จนถึงเวลา	24.00	นาฬิกา

(2) มีการจ�าหน่ายสุรา	หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายก�าหนด

(3) ผู้ประกอบการ	 พนักงานบริการ	 และผู้ใช้บริการทุกคน	 ลงทะเบียนเข้าและออกสถานท่ี	 โดยใช้

แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(4) มีจ�านวนใช้บริการตามขนาดพื้นที	่เกณฑ์ไม่น้อยกว่า	๔	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	โดยนั่งหรือยืน

เป็นกลุ่มไม่เกิน	5	คน	และไม่ร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น

(5) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานบริการ	และ										

ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที	่โดยผู้ใช้บริการต้องตรวจคัดกรองอายุร่วมด้วย

(6) ผูป้ระกอบการ	พนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บรกิารทกุคน	สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	

หรือ	Face	Shield	ร่วมด้วย	ยกเว้นขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม	ส�าหรับนักร้องหรือนักแสดง	

สวม	Face	Shield	ในขณะท�ากิจกรรมบนเวที	

(7) ผู้ประกอบการ	 พนักงานบริการ	 และผู้ใช้บริการทุกคน	 ล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%												

หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ก่อนและหลังการให้บริการและใช้บริการ

(8) ผูป้ระกอบการ	พนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บรกิารทกุคน	มกีารรกัษาระห่างระหว่างกนั	อย่างน้อย	1	เมตร

(9) ไม่มีกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัด	หรือกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที	่ เช่น	 โปรโมชั่น	ลดราคา	

ขายพ่วง	โฆษณา	พนักงานเชียร์เบียร์	การเล่นสนุกเกอร์	พูล	เป้าลูกดอก	ตู้เกม	เป็นต้น	รวมถึง	ไม่มีการ

ตะโกนร้องเพลงและการเต้นร�า

(10) พนักงานบริการและผู ้ใช้บริการ	 ไม่มีการติดต่อสัมผัสหรือท�ากิจกรรมใกล้ชิดกัน	 เช่น	 การนั่ง																	

การร้องเพลง	การเต้น	ยกเว้น	การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงบนเวที	

(11) ไม่มกีารจ�าหน่ายสรุา	หรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	ในรปูแบบเหยอืก	ถ้วย	หรอืใส่ในภาชนะ	ทีม่โีอกาส

สัมผัสหรือใช้ร่วมกัน	และมีพนักงานบริการเป็นผู้บริการ	

(12) มีการใช้เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	(Disposable	Menus)	แทนการใช้เมนูแบบเล่ม

(13) มีภาชนะส�าหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล	 โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลาง				

ส่วนบุคคลส�าหรับผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม	

(14) มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน	และท�าความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้บริการ

(15) มีการระบายอากาศภายในอาคาร	 ห้องสุขา	 และพ้ืนที่สูบบุหรี่	 โดยมีช่องทางระบายอากาศ	 หรือ																

ใช้พัดลมระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

(16) มีการท�าความสะอาดและบันทึกการท�าความสะอาดตามแผนที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกวัน
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ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

(17) พนักงานท�าความสะอาด	สวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง	ขณะท�าความสะอาด	

รวมทั้งล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

(18) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 เพื่อให้พนักงานบริการ	 และ										

ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(19) มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) เจ้าของสถานที่	 หรือผู้เช่าสถานที่	 หรือผู้ประกอบกิจการ	 หรือผู้จัดกิจกรรม	 ลงทะเบียนและยืนยัน										

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	และระบุ

ความจุของจ�านวนผู้ใช้บริการ

(2) ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	อย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่ง	ยืน	ระหว่างโต๊ะ	หรือ

ระหว่างการเดิน	เช่น	จุดคัดกรองทางเข้าร้าน	และจุดที่มีการต่อคิว	เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	จุดรอช�าระ

ค่าบริการ

(3) ก�าหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และ

ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าร้าน

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	 หรือ															

แบบอนิฟาเรด

(5) จดัให้มจีดุบรกิารล้างมอืด้วยสบู	่แอลกอฮอล์เจล	70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเช้ือโรค	ในบริเวณประต	ูทางเข้า-ออก

ร้าน	พ้ืนทีบ่รกิารต่างๆ	และห้องสุขา	ในปริมาณทีเ่พียงพอต่อจ�านวนผูม้าใช้บรกิาร

(6) มีระบบจองคิว	และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

(7) จดัการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ทัง้ภายในร้านและห้องสุขา	และมกีารท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ

หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(8) จดัให้มกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิดครอบคลมุพืน้ทีข่องร้าน	โดยจดัให้มกีารบนัทกึข้อมลูเกบ็ไว้	ไม่น้อยกว่า	

1	เดือน

(9) จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อ														

กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำรหรือผู้ดูแล และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออก	มกีารลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากร้านเกม	และเพิม่มาตรการใช้แอปพลิเคชัน	

ทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทนได้	

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดรอบการเข้าใช้บริการ	 และจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ	 ไม่เกิน	 2	 ชั่วโมงต่อรอบ													

ระหว่างพักมีการท�าความสะอาด	15	นาทีต่อรอบ

(4) มกีารจ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิารตามเกณฑ์ขนาดพืน้ทีใ่ห้บรกิาร	อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผูใ้ช้บรกิาร	1	คน

(5) ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร
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ผลกำรประเมิน
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(6) จ�ากัดช่วงเวลาการให้บริการตามกฎกระทรวง	ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์	

พ.ศ.	2552	

-	 อายตุ�า่กว่า	15	ปี	:	ใช้บรกิารในวนัจนัทร์	-	วันศุกร์	เวลา	14.00	-	20.00	น.	และในวนัหยดุราชการ

หรือระหว่างปิดภาคการศึกษา	เวลา	10.00	-	20.00	น.	

-	 อายุระหว่าง	15	-	18	ปี	:	ใช้บริการได้ในวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	14.00	–	22.00	น.	และ							

ในวันหยุดราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา	เวลา	10.00	-	22.00	น.	

-	 อายุมากกว่า	18	ป	ี:	ใช้บริการได้ทุกวัน	ตลอด	24	ชม.

(7) ผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	

(8) ผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนต้องล้างมือด้วยสบู่	 หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์	 70%										

ก่อนและหลังให้บริการหรือใช้บริการ

(9) ไม่มีการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

(10) ไม่มีกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน	เช่น	กิจกรรมการแจกหรือมอบ	ของรางวัล

(11) ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานที	่อปุกรณ์	เครือ่งใช้	เน้นจุดทีม่ผู้ีสัมผัสร่วมกนั	เช่น	หน้าจอ	CPU	

คีย์บอร์ด	 เม้าส์	หูฟัง	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	ราวบันได	ที่จับหรือลูกบิดประตู	จุดช�าระเงิน	ด้วยน�า้ยา

ท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลังการให้บริการ	

หรืออย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(12) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างออก												

ด้วยน�้าสะอาด	ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	หรืออย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง	

(13) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยคัดแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	

และขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

(14) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 เพื่อให้พนักงานบริการ	 และ													

ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(15) มีการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด โรงน�้ำชำ

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผู้รับการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผำ่น

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) สถานประกอบการมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

(2) มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการ

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	พร้อมระบุความจุของจ�านวน	

ผู้ใช้บริการ	และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด�าเนินการ

(3) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีของพนักงานบริการ	 และผู้ใช้บริการ	 โดยการใช้

แอปพลเิคชันทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	และม	ีQR	Code	ตดิบรเิวณทางเข้าสถานประกอบการ	

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

(4) มีการควบคุมทางเข้าและออก	 และมีจุดตรวจคัดกรองอายุ	 อาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด																

พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน

ก่อนเข้าสถานที่

(5) มจีดุบรกิารล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	ในบรเิวณพืน้ทีบ่รกิารต่างๆ	

เช่น	หน้าลิฟต์	ภายในลิฟต์	พื้นที่สูบบุหรี่	ห้องอาหาร	ห้องสุขา	ได้เพียงพอต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ

(6) มกีารก�าหนดสญัลกัษณ์เว้นระยะนัง่หรอืยนื	การเดนิ	รวมถงึบริเวณพืน้ทีร่อควิห่างกนั	อย่างน้อย	1	เมตร	

รวมทั้งมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ	และเวทีกับโต๊ะ	อย่างน้อย	2	เมตร	

(7) มีระบบควบคุมหรือตรวจสอบจ�านวนผู้ใช้บริการหรือจุดที่มีการรวมกลุ่ม	ไม่ให้เกิดความแออัด	

(8) มกีล้องวงจรปิดครอบคลมุพืน้ทีส่ถานประกอบการ	เพือ่ก�ากบั	ตดิตาม	การปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ของพนักงานบริการ	และผู้ใช้บริการ	โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า	1	เดือน

(9) จัดให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด	 19	 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ	 พร้อมท้ังการ												

เฝ้าระวังโรคอื่นร่วมด้วย	ตามค�าแนะน�าของทางราชการ	

(10) จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอภายในอาคาร	ห้องอาบน�า้	ห้องสขุา	และพ้ืนทีส่บูบหุรี	่และมีแผนการ

ท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

(11) มแีผนการท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัร่วมของสถานทีแ่ละอปุกรณ์	เช่น	ทีจ่บัหรอืลกูบดิประต	ูปุม่กดลฟิท์	

ราวจับ	 ราวบันได	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	 ถาดรับเงิน	 และไมโครโฟน	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด													

อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง

(12) มแีผนการท�าความสะอาดห้องอาบน�า้	และห้องสุขา	โดยเน้นจุดทีเ่ส่ียงทีม่ผู้ีสัมผัสมาก	เช่น	กลอนประตู	

ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	ก๊อกน�า้	อ่างล้างมือ	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดทุกครั้งหลังใช้บริการ	

หรืออย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง
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(13) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	 เช่น	 หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 หรือ	 Face	 Shield																	

ให้พนักงานทุกคน	รวมทั้งมีจุดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ส�าหรับผู้ใช้บริการ

(14) จัดให้มีถังขยะที่สะอาด	มีฝาปิด	โดยคัดแยกขยะ	รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(15) มีระบบจองคิว	 และรับช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	 QR	 Code																				

ผ่านแอปพลิเคชัน

(16) มีผู้รับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�า	ตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับ	การให้บริการและใช้บริการ	ให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนด

(17) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	หรือแนวทางการ	ส่งต่อกรณี

พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้าและออก	มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบการ	และเพิ่มมาตรการ

ใช้แอปพลิเคชัน	 ทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและ

รายงานทดแทนได้	

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดรอบการเข้าใช้บริการ	 และจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ	 ไม่เกิน	 2	 ชั่วโมงต่อรอบ													

ระหว่างพักมีการท�าความสะอาด	15	นาทีต่อรอบ

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	 หรือ																

แบบอนิฟาเรด

(5) ผู้ประกอบการ	 พนักงานบริการ	 และผู้ใช้บริการทุกคน	 ลงทะเบียนเข้าและออกสถานท่ี	 โดยใช	้

แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(6) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหน่ือย	เป็นหวัด	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผูใ้ช้บรกิาร

ทุกคน	ก่อนเข้าสถานที่

(7) ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน	สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่พื้นที่ส่วนรวม	

และสวม	Face	Shield	ร่วมด้วย	กรณีที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	หรือเป็นพนักงานบ�าเรอส�าหรับ

ปรนนิบัติลูกค้า	

(8) ผู้ประกอบการ	พนักงานบริการ	และผู้ใช้บริการทุกคน	ล้างมือด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือ

น�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ก่อนและหลังการให้บริการและใช้บริการ

(9) ผูป้ระกอบการ	พนกังานบรกิาร	และผูใ้ช้บรกิารทกุคน	มกีารรกัษาระห่างระหว่างกนั	อย่างน้อย	1	เมตร

(10) ไม่มีกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัด	หรือกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที	่

(11) มกีารจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่	รวมทัง้สรุา	หรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	ตามมาตรการป้องกนัโรค

และค�าแนะน�าที่ทางราชการก�าหนด

(12) ไม่มกีารจ�าหน่ายสรุา	หรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	ในรปูแบบเหยอืก	ถ้วย	หรอืใส่ในภาชนะ	ทีม่โีอกาส

สัมผัสหรือใช้ร่วมกัน	และมีพนักงานบริการเป็นผู้บริการ	

(13) มีการใช้เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	(Disposable	Menus)	แทนการใช้เมนูแบบเล่ม
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(14) มีภาชนะส�าหรับรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มเฉพาะบุคคล	 โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลาง							

ส่วนบุคคลส�าหรับผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม	

(15) มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน	และท�าความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้บริการ

(16) มกีารระบายอากาศภายในอาคาร	ห้องสขุา	และพืน้ทีส่บูบหุรี	่โดยมช่ีองทางระบายอากาศ	หรือใช้พัดลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

(17) มีการท�าความสะอาดและบันทึกการท�าความสะอาดตามแผนที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกวัน

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................

ส�วนที่ 4
แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมิน

ตามเกณฑ�การปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโรค
เพื่อป�องกันการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19

1 - 2 M



ส�วนที่ 4
แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมิน

ตามเกณฑ�การปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโรค
เพื่อป�องกันการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19

1 - 2 M
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 เป้ำหมำย การก�ากบั	ติดตามการด�าเนินการตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกจิการและจดักจิกรรม	และการประเมนิ

ตามเกณฑ์การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ดงันี้

	 1.	 เพื่อด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	อย่างต่อเนื่อง	

	 2.	 เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19		

 แนวทำง การก�ากบั	ติดตามการด�าเนนิการตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกจิการและจดักจิกรรม	และการประเมนิ

ตามเกณฑ์การปฏบัิติตามมาตรการป้องกนัโรค	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	เน้นให้ผูป้ระกอบการและประชาชน

ทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบกิจการแบบ	 New	 Normal	 ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ	19	สามารถร่วมกันแจ้งเหตกุรณพีบการประกอบกิจการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรการควบคมุหลกั	

มาตรการเสริม	ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์	ออนไลน์	หรือวิธีอื่นๆ	ตามที่พื้นที่ก�าหนด	รายละเอียดดังนี้

1.	 ศบค.	ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	จดัท�าเกณฑ์การปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันโรค	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 และหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบหลักของ

กิจการหรือกิจกรรม	 ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จัดท�าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ												

ผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ตามหลักการและ										

ข้อคิดเห็นจาก	 ศบค.	 และ	 สธ.	 พร้อมท้ังเผยแพร่ให้ทุกจังหวัดได้น�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติ	

ก�ากับ	 ติดตามการด�าเนินการตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี	 และประเมิน														

ความพร้อมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

2.	 จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร	 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	

พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม	 ตามความเหมาะสมกับพื้นท่ี	 และ

ประเภทของกิจการหรือกิจกรรม	โดยเน้นให้พื้นที่ด�าเนินการดังนี้	

	 	 (1)	 ชีแ้จงกบัผูป้ระกอบการถงึแนวทางการปฏบัิตแิละการเตรยีมความพร้อมของสถานทีต่ามมาตรการควบคุมหลกั

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับ	 ติดตาม	 การด�าเนินการตามตามมาตรการ					

ผ่อนคลายการประกอบกจิการและจัดกิจกรรม	การประเมนิตามเกณฑ์การปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรค	และ

ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรค	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

แนวทางก�ากบั ตดิตาม และประเมนิตามเกณฑ์การปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรค 
เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19
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	 	 (2)	 จดัท�าระบบรบัแจ้งเหตุ	ในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและ

ผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 ในกรณีที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการพบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที	 และส�าหรับกรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรค	ผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้

3.	 ศปก.	 จังหวัด/กทม.	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมือง	 และ	ศปก.	 เมืองพัทยา	

ตดิตาม	ก�ากับ	ดแูล	พร้อมท้ังประเมนิการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันโรค	ของกิจการหรอืกิจกรรมท่ีได้รบัการผ่อนคลาย							

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กกท.	จังหวัด	อปท.	

รพ.สต.	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในแบบประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด	19	รายละเอียดตามส่วนที่	3	โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการดังต่อไปนี้	

	 	 (1)	 รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�าเนินการ	

	 	 (2)	 ลงทะเบียนผู ้ประเมินการประกอบกิจการในแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”									

ประกอบกับ	“ไทยชนะ”

	 	 (3)	 จัดท�าแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ	โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน

	 	 (4)	 ตรวจประเมนิ	ตดิตาม	ก�ากับการประกอบกจิการ	โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ผูพ้ทิกัษ์ไทยชนะ”	

	 	 (5)	 รายงานผลการตรวจประเมนิ	ตดิตาม	ก�ากบั	ตามมาตรการควบคมุหลกั	ให้	ศปก.จังหวดั/	กทม.	และศบค.	ทราบ	

รายสัปดาห์

4.	 ศปม.	ร่วมกับเทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ลงพืน้ทีต่รวจสอบกรณไีด้รบัแจ้งเหตจุากประชาชนว่ามกีารฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มกีารสุ่มตรวจ

การประกอบการ	 หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	ทุก	 2	 สัปดาห์	 หากพบปัญหาให้รายงาน											

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

5.	 การประเมินผลการผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม	กลุ่มที	่4	และ	5	ประกอบด้วย	

	 	 (1)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ	 (Social	 Engagement)	 ท้ังการป้องกันโรค								

ส่วนบคุคล	สวมหน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้า	การเว้นระยะห่างระหว่างกัน	การเข้าควิ	การท�าความสะอาดสถานที่

และอุปกรณ์เครื่องมือ	จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจลหรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ตลอดจนการลงทะเบียน

เข้าและออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”

	 	 (2)	 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม

	 	 (3)	 ด้านสาธารณสุข	ทั้งสถานการณ์โรค	การพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน	การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก	และการค้นหาผู้ป่วย
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