
การจัดประชุมอย่างไร  
ให้ปลอดภัยไร้โควิค-19 

นางอรชร ว่องพรรณงาม  
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ ์

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 



สสปน.  พร้อมด้วยมาตรฐาน 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้ยั่งยืน  

 



แผนการพัฒนา 
(TMVS, AMVS, TSEMS) 

สสปน. มีเป้าหมาย 
ในการพฒันามาตรฐานอตุสาหกรรมไมซ ์ 
โดยวางประเทศไทย 
เป็นศูนยก์ลางธรุกิจไมซ ์ในภูมิภาคเอเชยี  
ด้วยมาตรฐานสากลนโยบายขบัเคลือ่น  
3 ส่วนหลกั 

National Standards 
- พัฒนามาตรฐาน TMVS 
- พัฒนามาตรฐาน TSEMS 

Regional  
Standard 
พัฒนามาตรฐาน AMVS 

International  
Standard 
ส่งเสริมและก ากับคุณภาพ 
ในการใช้บริการของผู้ประกอบการ 
ด้วยการใช้มาตรฐานสากล  
และสนับสนุนองค์ความรู้ 
ด้านการบริการมาตรฐาน 



ด้านการพัฒนาบุคลากร Venue Management Courses (VMC)  / SEPC / TSEPC 
Sales & Marketing * Services *  Facilities & Venue Management and etc. 

Facilities Development  

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานมาตรฐานสถานทีจ่ดังาน TMVS / AMVS / TSEMS  

Marketing Campaign / Create Branding Awareness  

Human Capabilities Development 

พัฒนาด้านการตลาด สร้างการรบัรูข้องแบรนด ์สร้างเครอืขา่ยผู้ใชบ้รกิาร และผู้ใหบ้รหิาร 
(Partnership Program) 







              

 

มาตรฐานการบรหิารการจดังานอยา่งยัง่ยนืประเทศไทย  
(Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS 
 เป็นมาตรฐานท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไดมี้หลักเกณฑ ์
ในการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานให้สอดคล้องกับหลกั “ความย่ังยืน”สากล  
แต่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปงีบประมาณ 2562 มีผู้ประกอบการไมซ์ 
ได้รับการรบัรองจ านวน 20 องค์กร 
 
 
 
 
 



2 VENUES 

3 VENUES 

1 VENUE 

12 VENUES 

2 VENUES 

1,083 ROOM 

MEETING 
ROOM 

397 VENUES 

29 HALLS 

EXHIBITION 

25 VENUES 

SPECIAL  
EVENT 
VENUE 
31 VENUES 

53 
VENUES 

20 
VENUES 

มาตรฐานไทย...ยืนหนึ่งในอาเซียน 



สสปน.  เตรียมความพร้อมอย่างไร  

ช่วง COVID-19 
 
 



สสปน. มีแนวนโยบาย
สนับสนุนผู้ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน TMVS

อย่างไรบ้าง  
 

สถานที่จัดงานไมซ์ 

• สนับสนุนเยียวยาผู้ประกอบการด้าน
สุขอนามัย 30,000บาท ต่อองค์กร 

• จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติป้องกันโรค 
Covid-19 ส าหรับสถานที่จัดงาน 
และผู้จัดงาน 

• ท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อวางแนวทางเร่งการผ่อนปรน
เปิดกิจการ/กิจกรรม 
 



สนับสนุนเยียวยา  30,000 บาท ต่อองค์กร 



มาตรการเยียวยา 
อุตสาหกรรมไมซ ์ในภาวะวิกฤต COVID-19 

การจัดประชุมอย่างไร  
ปลอดภัยไร้ COVID-19 

สนับสนุนผู้ประกอบการ 

สนับสนุน 30,000 บาท ต่อองค์กร  
 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ระยะเวลาของโครงการ 3 เดือนเท่านั้น เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ : งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับสถานประกอบการที่ส่ง

แบบตอบรับมาภายในระยะเวลาที่ก าหนด   



สสปน. ได้รับการแต่งตั้งเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมพิจารณา
แนวทางในการเปิดกิจการ หรือ 

การจัดกิจกรรมด้านการ

ท่องเท่ียว กีฬา และไมซ ์ใน
สถานการณ์ COVID – 19 

 
โดย กระทรวงสาธารณสุข 

30 เมษายน 2563  

โครงการพฒันา 
แนวปฏบิัตดิา้นสขุอนามัย ส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์ 

(MICE Hygiene Guidelines)  







คณะอนุกรรมการพิจารณา น าเสนอผ่อนปรนกิจกรรมไมซ์ 

5. การจัดกิจกรรม (Event : Indoor &Outdoor) 

1. ประชุม (Meeting)  2. การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) 

3. การประชุมขนาดใหญ่ (Convention) 

4. นิทรรศการ/งานแสดงสินค้า (Exhibition) 
ขนาดพื้นที่ใหญ่  

ได้รับการผ่อนปรนในระยะ 2  

• ไม่เกิน 200 คน  
• งดงานเลี้ยงร่วมกับการประชุมและงดพูดคุยเสียงดัง 

ยังไม่ได้ผ่อนปรน 

2. นิทรรศการ/งานแสดงสินค้า 
(Exhibition) 

ได้รับการผ่อนปรนในระยะ 3  

 
• พ้ืนที่จัดงานรวม 20,000 ตรม 
• การประชุมไม่เกิน 200 คน  
• งดงานเลี้ยงการส่งเสริมการขาย พูดคุยเสียงดัง 



ข้อเสนอการขับเคลื่อน 

o ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการอนุญาตจัดงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

o จัดท าค าแนะน าวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการจัด
ประชุม นิทรรศการและการแสดงสินค้า 

o ให้ค าปรึกษาวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
o ส่งเสริม พัฒนาแนวทาง นวัตกรรมใหม่ 

o ลงพื้นที่ ให้ค าแนะน า สร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ 

o เผยแพร่แนวทาง มาตรการและ best practice 
o เสวนาแนวทาง มาตรการจัดประชุม นิทรรศการแบบ New Normal  

มาตรฐาน/
หลักเกณฑ์ 

รับรอง 

ก ากับ 

สื่อสาร 
เผยแพร ่

o ลงพื้นที่ ให้ค าแนะน า สร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม     
ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า 

Road Map 



ประกาศ "ผ่อนปรนระยะ 2 และ 3"  
แนวปฏิบัติในการเปิดกิจกรรม

ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์  



ประกาศคู่มอื "ผ่อนปรน
ระยะ 2" แนวปฏบิตัใินการ

เปิดกจิกรรม  
วันที่ 17 พ.ค 63 

ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 

ใหเ้ปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจากัด 
จ านวนผู้เข้าประชุมและเป็นการประชุมคณะกรรมการ 
ผู้ถือหุ้น หรือ การประชุม การอบรม การสัมมนา 

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงาน 
เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 

ทราบแหล่งที่มา 
ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแตล่ะ 

สถานทีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป  
ไม่เกิน 200คน 



ประกาศคู่มอื "ผ่อนปรน
ระยะ 3" แนวปฏบิตัใินการ

เปิดกจิกรรม  
วันที่ 1 มิ.ย. 63 

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม 
หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิด
ด าเนินการได้ในขนาดพื้นที่ไม่เกนิ 20,000 ตรม. 

เปิดด าเนินการได้ถึง 21.00 น. 
การจัดการประชุมสามารถประชมุต่างองค์กร 

กรณีเกิน 200 คนให้ติดต่อขออนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด 



มาตรการหลกัและมาตรการเสรมิ ส าหรับ 
“การผ่อนปรนระยะ 3"  

แนวปฏบิัตใินการเปดิกิจกรรม  
วันที่ 1 มิถุนายน 63 

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานท่ีจัด
นิทรรศการ ให้เปิดด าเนินการจัดประชุม การแสดงสินค้า หรือ
การจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ ากดัพื้นทีร่วมในการจัด
งาน ขนาดไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดด าเนินการได้จนถงึ

เวลา 21.00 นาฬิกา 



เกณฑ์พิจารณาด้านสาธารณสุข 

เกณฑ์ด้านการควบคุมโรค  

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด -19 

มาตรการด้านอนามัย  

เพื่อควบคุมและรักษาสุขอนามัยและส่งเสริม
สุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 



เกณฑ์ด้านการ
ควบคุมโรค 

ระยะเวลา 

จัดให้มีระบบควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามรอบ  
และระบบจองคิวการเข้าชมล่วงหน้า 

ความหนาแน่น 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร
ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน 
และมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพไม่
น้อยกว่า 1 เมตร 

การก ากับติดตาม 
จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก าหนด “ไทยชนะ” 

การระบายอากาศ 
จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้ง
ภายในอาคารและห้องสุขา รวมทั้งมี
การท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 1 
ครั้ง 



2. การเว้นระยะห่าง 
จัดเตรียมพื้นที่และท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของ
จุดบริการ ทั้งพื้นที่ทางเดิน และในจุดส าคัญ เช่น 
จุดรอเข้าชมงาน จุดรอยานพาหนะ จุดลงทะเบียน 
จุดคัดกรอง จุดรับรถเข็น/ตะกร้า จุดวางสินค้า 
ขายดี/ลดราคา จุดแลกของรางวัล พื้นที่จัดประชุม. 

1. การตรวจคัดกรอง 
ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับพนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าในบริเวณการ
จัดงาน พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง 
“ผ่าน” 

มาตรการ 
ด้านอนามัย 



3. อาหารและเครื่องดื่ม  
ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง 
รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน  
ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

4. การจัดการขยะ  

5. ห้องน้ า 
ท าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้
สัมผัสมากด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน้ าให้
สะอาดอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง 

มาตรการ 
ด้านอนามัย 

จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวม
รวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัย
จากขยะทั่วไป และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่ง
ก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 



สสปน. จัดท าแนว
ปฎิบัตดิ้านสุขอนามัย

ส าหรับ 
อุตสาหกรรมไมซ ์



ระหว่างงาน 
• ลดการเกิดจุดสัมผัสต่างๆ เช่นใช้การ

ลงทะเบียนออนไลน์ สแกน QR Code 
• จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอตามจุด

ต่างๆ  
• จัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
• จัดเตรียมอาหารร้อนและเป็นชุดเด่ียว 
• จัดให้ระบบจองต่อคิวล่วงหน้าเพื่อลดความ

แออัด 
• จัดให้มีการท าความสะอาดจุดสัมผัสอย่าง

น้อยๆ ทุกๆ 1 ชั่วโมง 

ก่อนเริ่มงาน 
• ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการคัด

กรองอุณหภูมิและการลงทะเบียน
เข้างาน 

• จัดเตรียมห้องพยาบาล 
• ฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
ด้านสุขอนามัย 

• สื่อสารแนวปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วม
งานล่วงหน้า 
 

หลังงาน 
• ตรวจสอบและติดตาม

ผู้เข้าร่วมงานและรายงานผล
ต่อทางราชการ 

• จัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการ
จัดงานอย่างถูกวิธีตามหลัก
สุขอนามัย 

สสปน. จัดท าแนว
ปฎิบัตดิ้านสุขอนามัย

ส าหรับ 
สถานที่และ 
ผู้จัดงาน 



คู่มือส าหรบั 
การจดัประชุมองคก์ร 
การจดัประชุมวชิาชพี 

การเดนิทางเพือ่เปน็รางวัล 



Meeting Convention 

Incentive Travel 











สสปน. มีมาตรการแนว
ปฎิบัติการป้องกันโรค 

COVID-19 
สถานที่การจัดงานไมซ์ 

 
เตรียมความพร้อมอย่างไร

ก่อนเปิดให้บริการ 

แนวทางปฎิบัติการป้องกันโรค COVID 19 สำหรับสถานที่การจัดงานไมซ์.mp4


สสปน. มีมาตรการแนว
ปฎิบัติการป้องกันโรค 

COVID-19 
ส าหรับผู้จัดงาน 

 
เตรียมความพร้อมอย่างไร

ก่อนเปิดให้บริการ 

ส าหรับผู้จัดงาน 

แนวทางปฎิบัติการป้องกันโรค COVID 19 สำหรับสถานที่การจัดงานไมซ์.mp4


สสปน.  เตรียมความพร้อมอย่างไร  

ก่อนเปิดให้บริการ 



สสปน.  
มีแนวนโยบายเตรียม

ความพร้อม 
 

ก่อนเปิดให้บริการ 
 

• จัดอบรมเตรียมความพร้อม จัดงาน
อย่างไรปลอดภัยไร้โควิด เสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัย ตาม
มาตรการผ่อนปรน ของ ศบค.  

• เร่งตรวจประเมินสถานท่ีการจัดงาน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ให้บริการ 

• ประชาสัมพันธ์สถานท่ีจัดงานที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศ
ไทย (TMVS)  



สสปน.  จัดอบรมเตรียมความพร้อม 

จัดงานอย่างไร
ปลอดภัยไร้โควิด 





We will survive 



 

ร่วมตรวจประเมิน
สถานที่การจัดงาน 

 
เพื่อสร้างความ

มั่นใจ 









www.micecapabilities.com 

ช่องทางการสื่อสาร 

businesseventsthailand 
micecapabilities 

info@tceb.or.th  
capabilities@tceb.or.th  

www.businesseventsthailand.com 

mailto:info@tceb.or.th
mailto:capabilities@tceb.or.th


THANK YOU 


