ค�ำน�ำ
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย เพือ่ พัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดย สสปน. มีนโยบายอย่างชัดเจน
ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ และด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในการให้บริการในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ได้ถึงก�ำหนดในการปรับปรุงมาตรฐานฯ ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับรองมาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง
การปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด�ำเนินการโดยการศึกษาตามกระบวนการวิจัย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งการศึกษา
เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องส�ำหรับการปรับปรุงมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) โดย สสปน.ได้มอบหมายให้ คณะนักวิจยั ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นามาตรฐานฉบั บ นี้ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชน
สสปน. จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 จนส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ มา ณ โอกาสนี้

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ
คณะนักวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤษภาคม 2562
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1

บทน�ำ

1.1. หลักการและเหตุผล

ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดย สสปน. มีนโยบาย
อย่างชัดเจนทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ รวมถึง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม สสปน.
ได้ให้ความส�ำคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสถานที่และการบริการ รวมถึงความใส่ใจ
ในการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบด้วย
นโยบายและการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ สสปน.ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ครั้งแรกเมื่อปี 2556
และได้ด�ำเนินการพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมและรองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ และ
ได้พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition
Venue) ขึ้ น ในปี 2558 ซึ่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการบุ ก เบิ ก การพั ฒ นามาตรฐานสถานที่ จั ด งาน
ประเทศไทยครั้งนี้ กล่าวได้ว่า  ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนามาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์
ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือหลายประเทศทั่วโลก การด�ำเนินงานเรื่องการจัดท�ำมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของสถานที่ แ ละการบริ ก าร รวมถึ ง การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเป็นไปอย่าง
เท่าทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้อย่างตรงเป้าหมาย และ
ถึงก�ำหนดในการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 
ครั้งที่ 1 สสปน. จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและ
เล่มคู่มือส�ำหรับการตรวจประเมิน สถานที่จัดงานแสดงสินค้า  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและน�ำไปใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานในปี 2562
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จัดท�ำ
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ดังนี้
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ประกอบการในการประเมินตนเองและพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ สสปน.ในการส่งเสริม ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถาน
ที่จัดงานแสดงสินค้า)
1.3 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
1.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการด้านการงานแสดงสินค้า
ทั้งในและต่างประเทศ
1.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ทั้งในตลาดระดับอาเซียน และระดับโลก

6 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1.3 กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า) ปี 2562

กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้า) ปี 2562 มีขั้นตอน วิธีด�ำเนินการและกิจกรรม ดังนี้
1.3.1 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ และตัวชี้วัด เพื่อน�ำมาปรับปรุงมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1) รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา  จากรายงานการตรวจ
ประเมิน และการสัมภาษณ์ผตู้ รวจประเมิน ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์กระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ และ ตัวชี้วัด จากเล่มคู่มือ
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ปี 2558
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สอบถาม และการสังเกตของ
ผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.2 ยก (ร่ า ง) มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ จั ด งาน
แสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 โดยน�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 มายก
(ร่าง) มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1.3.3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา  (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ
2) น�ำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 เพื่อพิจารณา
1.3.4 จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562  เพื่อเผยแพร่
1) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 3 และ
จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562
2) น�ำเสนอคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณะ
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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จากกระบวนการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ดังกล่าว ได้แสดงขัน้ ตอนการด�ำเนินการตามภาพที่ 1.1 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ และตัวชี้วัด เพื่อน�ำมาปรับปรุงมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 2
ยก (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 3
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ขั้นตอนที่ 4
จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 เพื่อเผยแพร่
ภาพที่ 1.1 วิธีการด�ำเนินงานปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ปี 2562

8 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

บทที่

2

การตรวจ
ประเมินมาตรฐาน

2.1 นิยามปฏิบัติการ
2.1.1 สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) หมายถึง สถานที่ที่ครอบคลุม
พื้นที่สองส่วน ได้แก่ (1) ห้องจัดงานแสดงสินค้า  (Exhibition Hall) และ (2) พื้นที่สนับสนุน
(Supporting Area) ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในด้านการจัดงานแสดงสินค้า 
(Facilities Service)
2.1.2 ห้องจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Hall) หมายถึง พื้นที่จัดแสดงงานภายใน
อาคาร ที่มีพื้นเรียบไม่ลาดเอียง และมีผนังกั้นมิดชิดทุกด้าน
การรับรองมาตรฐานฯ ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า  รับรองเป็นรายห้อง ในกรณี
ที่ห้องจัดงานแสดงสินค้าที่จะขอรับการตรวจประเมินสามารถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินได้ตามสภาพการใช้งานจริงของห้องจัดงานแสดงสินค้านั้น
ได้ดังต่อไปนี้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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1) การแบ่งห้องจัดงานแสดงสินค้าเพื่อขอรับการตรวจประเมิน
1.1) ห้องหลักทีไ่ ม่มกี ารแบ่งห้องย่อยโดยผนังกัน้ ห้อง (Partition) ตามภาพประกอบที่ 2.1
			 ตัวอย่าง ผู้ประกอบการขอประเมินห้อง Grand Exhibition 1 ห้อง

Grand Exhibition

ภาพที่ 2.1 ห้องหลักทีไ่ ม่มกี ารแบ่งห้อง
1.2) ห้องทีแ่ บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ ห้อง (Partition) ตามภาพประกอบที่ 2.2
		
ตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการขอประเมินห้อง Exhibition A 1 ห้อง Exhibition C 1 ห้อง
รวมเป็น 2 ห้อง

Exhibition A

ภาพที่ 2.2 ห้องทีแ่ บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ ห้อง (Partition)

10 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Exhibition C

1.3) ห้องตามข้อ 1.2) กรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ห้องทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน ตามภาพประกอบที่ 2.3
ตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการขอประเมินห้อง Exhibition A รวมกับ Exhibition B
รวมเป็น 1 ห้อง

Exhibition A

Exhibition B

ภาพที่ 2.3 ห้องตามข้อ 1.2) กรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ห้องทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน
2) การวัดขนาดพืน้ ทีห่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้า ใช้วธิ กี ารวัดระยะภายในห้องจากผนังห้อง
น�ำค่าทีไ่ ด้มาค�ำนวณหาขนาดพืน้ ที่ โดยใช้วธิ กี ารค�ำนวณทางเรขาคณิต
3) การวัดความสูง การวัดความสูงของห้องจัดงานแสดงสินค้า (High: H) วัดจากพืน้ ห้อง
ถึงจุดต�ำ่ สุดของโครงสร้างหลังคาภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า

ภาพที่ 2.4 การวัดความสูงของห้องจัดงานแสดงสินค้า

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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		 4) การวัดระยะห่างของเสา กรณีทหี่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้ามีเสาภายในห้อง จ�ำเป็นต้อง
วัดระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น ดังนัน้ ต้องวัดระยะห่างของเสาแต่ละต้น โดยให้ระยะห่างน้อยทีส่ ดุ เป็น
ไปตามเกณฑ์

ภาพที่ 2.5 การวัดระยะห่างของเสา ของห้องจัดงานแสดงสินค้า
ห้องจัดงานแสดงสินค้าที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินได้ 2 ขนาด
โดยทีห่ อ้ งทีข่ อรับการประเมินนัน้ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะเบือ้ งต้นตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้

12 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

		
5) คุณลักษณะของห้องจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Hall)
ห้องจัดงานแสดงสินค้าทีจ่ ะขอรับการประเมิน จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์เบือ้ งต้น
ทัง้ เรือ่ งนิยามปฏิบตั กิ าร ขนาด  ความสูง การรับน�ำ้ หนักขัน้ ต�ำ่ และระยะห่างระหว่างเสา  โดยแบ่ง
เป็น 2 ประเภท ตามขนาดพืน้ ที่ ห้องทีข่ อรับการประเมินนัน้ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะเบือ้ งต้นของห้องประชุม
คุณลักษณะเบื้องต้น
ประเภท ขนาดพื้นที่ขั้นต�่ำ ความสูงขั้นต�่ำ รับน�้ำหนักขั้นต�่ำ
กรณีที่มีเสาระยะห่าง
(ตารางเมตร)
(เมตร) (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ของเสาขั้นต�่ำ (เมตร)
1

5,000

10

1,000

18

2

1,000

5

350

9

หมายเหตุ

     

* ขนาดพื้นที่ขั้นต�่ำ ค�ำนวณจากการวัดระยะความกว้างและความยาวของห้องจัดงาน
แสดงสินค้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดขนาดพืน้ ทีห่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้า”)
* ความสูงขัน้ ต�ำ่ วัดจากพืน้ ห้องถึงจุดต�ำ่ สุดของเพดาน หรือโครงสร้างหลังคา 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดความสูง”)
* รับน�้ำหนักขั้นต�่ำ ตรวจสอบจากเอกสารแสดงการรับน�้ำหนักขั้นต�่ำของห้องจัดงาน
แสดงสินค้า
* ระยะห่างของเสา กรณีที่ในห้องจัดงานแสดงสินค้ามีเสา  ให้วัดระยะห่างของเสา
แต่ละต้นร่วมด้วย (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดระยะห่างของเสา”)

2.1.3 พืน้ ทีส่ นับสนุน (Supporting Area) หมายถึง พืน้ ทีน่ อกเหนือจากห้องจัดงาน
แสดงสินค้า ซึง่ ใช้รบั รองและให้บริการแก่ผจู้ ดั งานและผูเ้ ข้าชมงาน
2.1.4 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในด้านการจัดงานแสดงสินค้า (Facilities
Service) หมายถึง สาธารณูปโภค วัสดุอปุ กรณ์ และการบริการในสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า 
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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2.2 คณะผูต้ รวจมาตรฐาน ประกอบด้วย

1) ผู ้ ต รวจประเมิ น หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมายจากส�ำนักงานส่ง เสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วน
ตามตัวชีว้ ดั ของสถานประกอบการทีข่ อรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฯ
2) ผูเ้ ชีย่ วชาญ หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การมอบหมายจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ทำ� หน้าให้คำ� แนะน�ำทางเทคนิคแก่ผตู้ รวจประเมิน

2.3 เงือ่ นไขและข้อปฏิบตั ใิ นการรับการตรวจประเมิน

การสมัครขอเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) นัน้ สถานประกอบการทีส่ นใจสมัครขอรับการตรวจประเมินต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
2.3.1 ก่อนการตรวจประเมิน
1) สถานประกอบการทีข่ อรับการตรวจประเมิน ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทการประกอบกิจการของตนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการยื่นใบสมัครขอเข้ารับ
การตรวจประเมิน ต้องแนบหลักฐานประกอบตามทีร่ ะบุในใบสมัคร
2) สถานประกอบการพิจารณาเลือกสมัครขอรับการตรวจประเมินเป็นรายห้อง
ได้ตามประเภทและลักษณะเบือ้ งต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้าทีร่ ะบุไว้
3) สถานประกอบการที่สมัครขอรับการตรวจประเมินจะต้องท�ำการตรวจประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ตามคูม่ อื การประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) และน�ำส่งรายงานการตรวจประเมินตนเอง พร้อมใบสมัคร ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
2.3.2 การตรวจประเมิน
1) ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
1.1) จัดเตรียมสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าทีข่ อรับการตรวจประเมินให้มคี วามพร้อม
1.2) จัดสถานทีส่ ำ� หรับการประชุมของผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูแ้ ทนสถาน
ประกอบการ
1.3) จัดเตรียมการน�ำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของผูต้ รวจประเมิน
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1.4) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการด�ำเนินงาน เช่น ใบจดทะเบียนธุรกิจ
จดหมาย ประกาศ ค�ำสั่ง รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางท�ำงาน แบบฟอร์ม แบบประเมิน
ความพึงพอใจ รายงาน ใบเสร็จ ใบสัง่ ซือ้ ฯลฯ เพือ่ ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
1.5) จัดเตรียมบุคลากรทีจ่ ะน�ำเสนอและให้ขอ้ มูล
2) ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
2.1) ผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการเข้าประชุม
ร่วมกัน
2.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำเสนอข้อมูลเบือ้ งต้น
2.3) ผูต้ รวจประเมิน ท�ำการตรวจสอบเอกสารและซักถาม
2.4) ผู้ให้ข้อมูลของสถานประกอบการน�ำผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ
เยี่ยมชมสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ขอรับการตรวจประเมิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ในการอ�ำนวย
ความสะดวก
2.5) ผูต้ รวจประเมิน สรุปการตรวจเบือ้ งต้น และผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษา
		 2.3.3 หลังการตรวจประเมิน
1) การตัดสินและแจ้งผลการตรวจประเมิน
1.1) สสปน. น�ำผลการตรวจประเมินเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน
1.2) สสปน. ส่งหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการทราบผลการตรวจประเมิน
1.3) สสปน. จัดพิธมี อบตราสัญลักษณ์แก่สถานประกอบการทีผ่ า่ นการรับรอง
2) การติดตัง้ และการแสดงตราสัญลักษณ์
2.1) ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า) มีอายุการรับรอง 3 ปี
2.2) ผูป้ ระกอบการต้องติดตัง้ ตราสัญลักษณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั มอบ
ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก
2.3) ผูป้ ระกอบการต้องแสดงตราสัญลักษณ์ ชือ่ ห้องจัดงานแสดงสินค้า  และช่วงเวลา
ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานบนเอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการขาย และเว็บไซต์ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการ
ได้รบั ทราบ
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3) การติดตามผล
3.1) มีการติดตามผลการรับรองมาตรฐานภายหลังจากที่ออกใบรับรองแล้ว
อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
3.2) กรณีที่มีการร้องเรียนว่าผู้ได้รับการรับรองมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ตามที่ได้รับการรับรอง สสปน.หรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะด�ำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเพือ่ พิจารณาต่อไป
4) การเรียกคืนและการส่งมอบตราสัญลักษณ์
4.1) กรณีหมดอายุการรับรองมาตรฐาน ให้ถอดตราสัญลักษณ์ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากปีทหี่ มดอายุการรับรองมาตรฐาน
4.2) กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย
(ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ตามทีไ่ ด้รบั การรับรองและไม่ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยรับรองก�ำหนด สสปน. มีอ�ำนาจสั่งพักใช้ตราสัญลักษณ์ได้ไม่น้อยกว่า  45 วัน
แต่ไม่เกิน 90 วัน
4.3) สสปน. มีอ�ำนาจเพิกถอนการรับรองและขอคืนตราสัญลักษณ์ได้ หาก
ผู้ได้รับการรับรองถูกสั่งพักแล้วยังไม่ด�ำเนินการตามที่ได้รับการรับรอง และ/หรือตามที่เห็นสมควร
และผูถ้ กู เพิกถอนต้องส่งคืนตราสัญลักษณ์ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันทีถ่ กู เพิกถอน

2.4 องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั

การก� ำ หนดองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ได้ประยุกต์วธิ กี ารประเมินแบบ Rubric มา
พัฒนาเป็นแบบประเมินในครัง้ นี้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพโดยรวม
ของแต่ละตัวชีว้ ดั ได้ชดั เจนขึน้ ดังมีรายละเอียดทีก่ ำ� หนดไว้ดงั นี้
2.4.1 องค์ประกอบในการตรวจประเมิน
การตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ จั ด งาน
แสดงสินค้า) มีองค์ประกอบทีต่ อ้ งตรวจประเมินด้วยกัน 4 ด้าน คือ
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P) หมายถึง ท�ำเลทีต่ งั้ และการเข้าถึง
ของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า  สภาพห้องจัดงานแสดงสินค้าและพื้นที่สนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้าง วัสดุอปุ กรณ์ สาธารณูปโภค สิง่ อ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น
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2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T) หมายถึง อุปกรณ์โทรคมนาคม
และการจัดการระบบการสือ่ สารและอินเทอร์เน็ตทีร่ องรับการจัดงานแสดงสินค้า
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv) หมายถึง การให้บริการ การจัดการ
บุคลากร การจัดการด้านการป้องกันอัคคีภยั การรักษาความปลอดภัย การจัดการฝูงชน การบ�ำรุงรักษา 
การจัดการเอกสารรับจองและคู่มือการใช้สถานที่ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกีย่ วข้อง และการจัดการจราจรในพืน้ ที่
4) ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Component – St) หมายถึง การ
จัดการสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน  และความรับผิดชอบต่อสังคม
2.4.2 ตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมิน
1) ตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมิน แยกตามคุณลักษณะเบือ้ งต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้า
และองค์ประกอบด้านการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 2.2 จ�ำนวนตัวชี้วัดตามคุณลักษณะเบื้องต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้าและองค์ประกอบ
ด้านการประเมิน
ด้านการประเมิน
1. กายภาพ (P)
2. เทคโนโลยี (T)
3. บริการ (Sv)
4. การจัดการอย่างยั่งยืน (St)
รวม

คุณลักษณะเบื้องต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้า
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

38
6
15
6
65

36
6
15
6
63
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2) ตัวชี้วัดมีค่าน�้ำหนักคะแนนต่างกันเป็น 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดที่มีค่าน�้ำหนัก
เท่ากับ 2 และตัวชี้วัดที่มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 1 ซึ่งค่าน�้ำหนักนี้จะน�ำมาใช้เป็นตัวคูณค่าคะแนน
ทีต่ รวจประเมินได้ ตัวอย่างเช่น ข้อ P01 ห้องจัดงานแสดงสินค้า มีคา่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2 ถ้าคะแนน
การตรวจประเมินได้ 2 คะแนน ให้นำ� 2 คะแนน คูณค่าน�ำ้ หนัก 2 จะได้คะแนนรวมของข้อ P01 เท่ากับ
4 คะแนน
3) ตัวชีว้ ดั ทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2 สถานประกอบการต้องได้คะแนนการตรวจประเมิน
(เมือ่ คูณค่าน�ำ้ หนักแล้ว) ไม่ตำ�่ กว่า  4 คะแนน ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่า  4 คะแนน ผูต้ รวจประเมินจะแจ้ง
ให้สถานประกอบการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในระยะเวลา  30 วัน ทัง้ นีส้ ถานประกอบการ
ต้องส่งเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข หากเกินก�ำหนด สถานประกอบการต้องไป
ขอรับการประเมินใหม่ในปีตอ่ ไป

2.5 เกณฑ์การตรวจประเมิน

การก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารผ่ า นการตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) แยกตามกลุ่มประเภทการประเมินและเกณฑ์การผ่าน
มาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า)
ตัวชี้วัด / ประเภท

ห้องจัดแสดงงานประเภทที่ 1

ห้องจัดแสดงงานประเภทที่ 2

จ�ำนวนตัวชีว้ ดั

65 ตัวชีว้ ดั

63 ตัวชีว้ ดั

คะแนนเต็ม

ร้อยละ 100 หรือ 273 คะแนน

ร้อยละ 100 หรือ 261 คะแนน

เกณฑ์คะแนนที่
ผ่านมาตรฐาน

ร้อยละ 90 หรือ 245.70 คะแนน

ร้อยละ 90 หรือ 234.90 คะแนน
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2.6 คณะกรรมการมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า) ประกอบด้วย
2.6.1 คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน หมายถึง กรรมการที่มีหน้าที่ให้การรับรองผล
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ของผูต้ รวจ
ประเมิน และก�ำกับการด�ำเนินการให้มกี ารรับรองมาตรฐานตามนโยบายของ สสปน.ประกอบด้วย
1) ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
กรรมการ
2) ผูแ้ ทนสมาคมโรงแรมไทย
กรรมการ
3) ผูแ้ ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
กรรมการ
4) ผูแ้ ทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
กรรมการ
5) ผูแ้ ทนสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วภายในประเทศ  
กรรมการ
6) ผูแ้ ทนจากโรงแรม การท่องเทีย่ วและการจัดประชุม
กรรมการ
7) ผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ
กรรมการ
8) ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรรมการ และเลขานุการ
   
  (องค์การมหาชน)
9) ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา
กรรมการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
2.6.2 ผูต้ รวจประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง ผูท้ มี่ หี น้าที่
ด�ำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า)
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก สสปน.
2.6.3 ทีป่ รึกษา หมายถึง ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีม่ หี น้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และแนะน�ำทางเทคนิคเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ประกอบด้วย
1) ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
2) ผูแ้ ทนสมาคมโรงแรมไทย
3) ผูแ้ ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)   
4) ผูแ้ ทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
5) ผูแ้ ทนสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วภายในประเทศ
6) ผูแ้ ทนจากโรงแรม การท่องเทีย่ วและการจัดประชุม
7) ผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ
8) ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
9) ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา 
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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2.7 ขัน้ ตอน และ กรอบเวลาการตรวจประเมิน

ขัน้ ตอน และกรอบเวลาการตรวจประเมิน ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการรอบเวลาละ

1 ปี ดังนี้
ตารางที่ 2.4 ขัน้ ตอน และกรอบเวลาการตรวจประเมิน
ขั้นตอน

กิจกรรม
1. ส่งใบสมัครและรายงานการประเมินตนเอง
เพือ่ ขอเข้ารับการตรวจประเมิน

การรับสมัคร

ช่วงเวลาด�ำเนินการ
ช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม

2. พิจารณาใบสมัคร และรายงานการประเมิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ตนเอง เมื่อครบสมบูรณ์แล้วจะจัดล�ำดับการเข้า หลังจากได้รบั ใบสมัคร
และรายงานการประเมิน
ตรวจประเมิน
ตนเอง
3. แจ้งก�ำหนดการตรวจประเมินให้ผปู้ ระกอบการ/ ก่อนการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
หน่วยงานทีข่ อประเมินรับทราบ

การตรวจ
ประเมิน

1. ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
1.1) จั ด เตรี ย มสถานที่ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า
ทีข่ อรับการตรวจประเมินให้มคี วามพร้อม
1.2) จัดสถานที่ส�ำหรับการประชุมของผู้ตรวจ
ประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูแ้ ทนสถานประกอบการ
1.3) จัดเตรียมการน�ำเสนอข้อมูล และตอบ
ข้อซักถามของผูต้ รวจประเมิน

20 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

การตรวจประเมิน
จะด�ำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม –
กันยายน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำ�เนินการ

1.4) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการด�ำเนินงาน
เช่ น ใบจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ จดหมาย ประกาศ
ค�ำสัง่ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางท�ำงาน แบบ
ฟอร์ม แบบประเมินความพึงพอใจ รายงาน ใบเสร็จ
ใบสัง่ ซือ้ ฯลฯ เพือ่ ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
1.5) จัดเตรียมบุคลากรที่จะน�ำเสนอและให้
ข้อมูล
2. ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
2.1) ผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ของสถานประกอบการเข้าประชุมร่วมกัน
2.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำเสนอ
ข้อมูลเบือ้ งต้น
2.3) ผูต้ รวจประเมิน ท�ำการตรวจสอบเอกสาร
และซักถาม
2.4) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ของสถานประกอบการ
น�ำผูต้ รวจประเมิน และผูเ้ ชีย่ วชาญ เยีย่ มชมสถานที่
จั ด งานแสดงสิ น ค้ า ที่ ข อรั บ การตรวจประเมิ น
พร้อมจัดเจ้าหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความสะดวก
2.5) ผูต้ รวจประเมิน สรุปการตรวจเบือ้ งต้น และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษา

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ขั้นตอน

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำ�เนินการ

1. คณะกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณารับรอง
ผลการตรวจประเมิน

ตุลาคม

การประกาศผล
และมอบตรา 2. ประกาศผลการตรวจประเมิน
สัญลักษณ์
3. ส่งหนังสือเชิญผูป้ ระกอบการ/หน่วยงานทีผ่ า่ น
การตรวจประเมินเข้าร่วมพิธมี อบตราสัญลักษณ์
4. ร่วมกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์

22 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

พฤศจิกายน

ธันวาคม
(โดยจะแจ้งวัน เวลา 
และสถานทีจ่ ดั งาน
ให้ทราบล่วงหน้า)

รับสมัคร

ตรวจประเมิน

ประกาศผล
และ
มอบตรา
สัญลักษณ์

ส่งใบสมัครและรายงานการประเมินตนเอง

มกราคม - มีนาคม

พิจารณาใบสมัคร
รายงานการประเมินตนเอง และจัดล�ำดับ

ภายใน 2 สัปดาห์

แจ้งกำ�หนดการตรวจประเมิน

ก่อนตรวจฯ
2 สัปดาห์

ผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา 
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

พฤษภาคม –
กันยายน

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณา
รับรองผลการตรวจประเมิน

ตุลาคม

ประกาศผลการตรวจประเมิน

พฤศจิกายน

ส่งหนังสือเชิญผู้ผ่านการตรวจประเมิน
เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์

พฤศจิกายน

ร่วมกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์

ธันวาคม

ภาพที่ 2.6 กระบวนการตรวจประเมินและการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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บทที่

3

ตัวชีว้ ดั มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) หรือ
Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P)
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T)
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv)
4) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – St)
โดยแต่ละด้านประกอบด้วยรายการดังนี้

24 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.1 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ แสดงในตารางที่ 3.1

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด้านกายภาพ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ

ด้านกายภาพ (หมวดห้องจัดงานแสดงสินค้า)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P01 ห้องจัดงานแสดงสินค้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง สภาพภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
ทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี มีความโปร่ง โล่ง สะอาด
ปราศจากฝุน่ ละออง คราบสกปรก และกลิน่ อัน
ไม่พงึ ประสงค์ ประกอบด้วย
1. ไม่มสี งิ่ กีดขวางบนเพดานหรือโครงสร้าง
หลังคาในระยะความสูง 10 เมตร (ส�ำหรับ
ห้องจัดงานแสดงสินค้าประเภทที่ 1) และ 5 เมตร
(ส�ำหรับห้องจัดงานแสดงสินค้าประเภทที่ 2)
2. ห้องจัดงานแสดงสินค้ามีความสะอาด
ปราศจากฝุน่ ละออง เศษขยะ คราบสกปรก
ทัง้ พืน้ ผนัง และเพดาน
3. ปราศจากกลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง มีครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P02 จุดแขวนอุปกรณ์ (Hoisting and
Rigging) (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง จุดทีต่ ดิ ตัง้
มาเพือ่ ใช้สำ� หรับแขวนอุปกรณ์ประกอบ
การจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. มีการแจ้งการรับน�ำ้ หนักให้ผใู้ ช้งานทราบ
2. มีแผนผังแสดงต�ำแหน่งจุดแขวนอุปกรณ์
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√

3 คะแนน หมายถึง มีครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

P03 ทางเดินเหนือศีรษะ (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง โครงสร้างของช่องทางเดินทีต่ ดิ ตัง้ อยู่
เหนือศีรษะ (Cat Walk) ภายในห้องจัดงาน
แสดงสินค้า ส�ำหรับให้เจ้าหน้าทีเ่ ดินเพือ่ ติดตัง้
อุปกรณ์ ดูแลรักษา และการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
ประกอบด้วย
1. ช่องทางเดินมีขนาดความกว้างไม่ตำ�่ กว่า 80 ซม.
2. มีราวกัน้ กันตกตลอดทางเดิน
3. มีขอ้ ก�ำหนดการใช้งานทีเ่ น้น
เรือ่ งความปลอดภัย
4. มีแผนผังแสดงต�ำแหน่งของทางเดินเหนือศีรษะ
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

26 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P04 ระบบไฟฟ้าภายในห้องจัดงานแสดง
สินค้า (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า อย่างน้อย 0.2 แอมแปร์ (A)
ต่อตารางเมตร รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ การควบคุม
ระบบไฟฟ้า ภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
จัดเตรียมไว้เพือ่ ให้ผจู้ ดั งานสามารถเชือ่ มต่อ
เพือ่ ใช้สำ� หรับการจัดแสดงงาน ประกอบด้วย
1. มีหอ้ งควบคุมระบบไฟฟ้า
2. มีแผนผังแสดงต�ำแหน่งของจุดบริการไฟฟ้า
3. มีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำเพือ่ ดูแลและให้บริการ
ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
4. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P05 ระบบแสงสว่างภายในห้องจัดงานแสดง
สินค้า (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ระบบให้แสงสว่าง
ภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์
ทีไ่ ด้มาตรฐาน มีการควบคุม และค่าความเข้มของ
แสงสว่าง ประกอบด้วย
1. มีแสงสว่างในห้องจัดงานแสดงสินค้าไม่นอ้ ยกว่า 
200 Lux เมือ่ วัดทีร่ ะยะสูงจากพืน้ 1 เมตร
2. มีระบบควบคุมทีส่ ามารถเลือกเปิดแสงสว่าง
ได้ตามความต้องการ
3. มีวสั ดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าทีไ่ ด้มาตรฐาน มอก.
4. มีผงั แสดงต�ำแหน่งหลอดไฟแสงสว่างและสวิทช์
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P06 ระบบนำ�้ ภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง มีหรือสามารถจัดให้มี
จุดจ่ายน�ำ้ สะอาดเพือ่ การจัดแสดงงาน และระบบ
การระบายน�ำ้ เสียออกจากห้องจัดงานแสดงสินค้า  
ประกอบด้วย
1. มีจดุ จ่ายน�ำ้ สะอาดส�ำหรับการใช้จดั งาน
แสดงสินค้า อย่างน้อย 1 จุด
2. มีจดุ ระบายน�ำ้ เสียออกจากห้องจัดงาน
อย่างน้อย 1 จุด
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

28 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P07 ระบบปรับอากาศภายในห้องจัดงาน
แสดงสินค้า (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ภายใน
ห้องจัดงานแสดงสินค้า มีระบบปรับอากาศ
ทีส่ ามารถท�ำความเย็นได้เพียงพอต่อจ�ำนวน
ผูร้ ว่ มงาน ประกอบด้วย
1. ก�ำลังของเครือ่ งปรับอากาศเพียงพอต่อขนาด
ของห้องและจ�ำนวนคนเต็มความจุของห้อง
2. ระบบปรับอากาศสามารถปรับระดับอุณหภูมไิ ด้
3. มีการแยกควบคุมเครือ่ งปรับอากาศแต่ละจุดได้
ในกรณีทมี่ เี ครือ่ งปรับอากาศมากกว่า 1 ตัว
4. มีระบบเติมอากาศบริสทุ ธิ์ (Make up fresh air)
เข้าภายในห้องจัดแสดงงาน
5. ต�ำแหน่งติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ (คอยล์รอ้ น)
ไม่กอ่ ความร�ำคาญและกระทบสิง่ แวดล้อมในอาคาร
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P08 ระบบระบายอากาศ (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการระบายอากาศภายในห้อง
จัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. ระบบระบายอากาศสามารถระบายอากาศได้
มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อตารางเมตร
2. การท�ำงานของระบบระบายอากาศไม่กอ่ ให้เกิด
ความเดือนร้อนต่อชุมชนใกล้เคียง
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P09 ป้ายภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง อุปกรณ์ทอี่ อกแบบมา
เพือ่ สือ่ ความหมายในการบอกชือ่ ห้อง บอกทิศทาง
และป้ายฉุกเฉิน โดยป้ายมีลกั ษณะ ประกอบด้วย
1. วัสดุทมี่ คี วามคงทน
2. มีลกั ษณะการติดตัง้ แบบถาวร
3. ติดตัง้ ในจุดทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เป็นระเบียบ
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก�ำกับไว้
อย่างน้อย 1 ภาษา และ/หรือ ใช้สญั ลักษณ์ทเี่ ป็นสากล

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

หมายเหตุ วัสดุทมี่ คี วามคงทน หมายถึง โลหะ
พลาสติก ไม้ เป็นต้น
P10 อุปกรณ์ความปลอดภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการติดตัง้ หรือ มีอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
การให้ความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ ครอบคลุม
ในห้องจัดงานแสดงสินค้า และมีสภาพพร้อมใช้งาน
ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิด และมีหอ้ งควบคุมกล้องวงจรปิด
พร้อมเจ้าหน้าทีด่ แู ลตลอดระยะเวลาการจัดแสดงงาน
2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือความร้อน
3. หัวฉีดน�ำ้ ดับเพลิง (Fire Sprinkler)
4. ถังดับเพลิง หรือสายฉีดน�ำ้ ดับเพลิงอยูใ่ นบริเวณ
ทีส่ ะดวกต่อการใช้งาน
5. ปุม่ เปิดสัญญาณเตือนภัยทีเ่ ห็นชัดเจน
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี
30 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P11 ประตูหนีไฟภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ช่องทางส�ำหรับอพยพ
ผูค้ นออกจากห้องจัดงานแสดงสินค้า กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1. มีขนาดความกว้างและสูงเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดในปีทกี่ อ่ สร้าง
2. เป็นบานผลักออกสูภ่ ายนอก และมีอปุ กรณ์
บังคับให้ประตูปดิ ได้เอง
3. สามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา
4. มีปา้ ยก�ำกับ
5. ไม่มธี รณีประตูหรือขอบกัน้
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

ด้านกายภาพ (หมวดพื้นที่สนับสนุน)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P12 การเข้าถึง (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ ข้าถึง
ง่าย สะดวก มีเส้นทางการจราจร รวมถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะรองรับ ประกอบด้วย
1. มีถนนตัดผ่านและเชือ่ มไปยังชุมชนโดยรอบ
2. มีชอ่ งทางเข้าออกมากกว่า 1 ช่องทาง
3. มีระบบขนส่งสาธารณะทัง้ แบบประจ�ำและ
ไม่ประจ�ำทางเข้าถึง

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

31

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P13 ทีจ่ อดรถผูร้ ว่ มงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
พืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการจอดรถส�ำหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
1. มีทจี่ อดทีแ่ ยกประเภทรถ
2. มีทจี่ อดรถส�ำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ
และคนชรา 
3. มีปา้ ยและสัญลักษณ์จราจรรวมทัง้ ป้าย
เพือ่ ความปลอดภัยอย่างชัดเจน
4. มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยในบริเวณสถานทีจ่ อดรถ
5. กรณีไม่มพี นื้ ทีจ่ อดรถ หรือพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
ต้องสามารถหาพืน้ ทีอ่ นื่ รองรับได้ และต้องค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P14 จุดจอดรถรับ-ส่งผูร้ ว่ มงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง จุดจอดรถชัว่ คราว ส�ำหรับรับส่งผูม้ า
ชมงาน ประกอบด้วย
1. อยูใ่ กล้ทจี่ ดั งาน แต่ในกรณีทจ่ี ดุ จอดรถรับส่ง
อยูไ่ กล มีรถรับส่งผูร้ ว่ มงาน
2. มีหลังคาปกคลุม
3. มีปา้ ยบอกจุดจอดรถรับส่งผูเ้ ข้างานชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

32 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P15 ทีจ่ อดรถขนส่งสินค้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง สถานทีส่ ำ� หรับให้รถขนส่งสินค้าจอด
โดยมีการจัดการอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย
1. มีระบบการจัดล�ำดับและการประสานงาน
เพือ่ ให้รถเข้าส่งสินค้า
2. มีระบบอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการรับส่งสินค้า
3. มีเจ้าหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

P16 พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง บริเวณส�ำหรับให้รถขนส่งสินค้าจอดเพือ่
การขนถ่ายสินค้าเข้าสูห่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้า 
(ในกรณีทหี่ อ้ งจัดแสดงงานอยูใ่ นชัน้ ทีไ่ ม่มที จี่ อดรถ
ขนส่งสินค้า ต้องมีลฟิ ต์ขนส่งสินค้า) ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. มีประตูขนถ่ายสินค้าทีม่ ขี นาด 5x5 เมตร
อย่างน้อย 1 ประตูตอ่ 1 ห้องจัดงานแสดงสินค้า
2. ในกรณีทหี่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้าสามารถแบ่งได้
ต้องมีประตูตามจ�ำนวนห้องทีแ่ บ่งได้
3. มีระบบแสงสว่าง
4. มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ประเภท
1

2

ประเภท 2
1. มีประตูขนถ่ายสินค้าอย่างน้อย 1 ประตู
ต่อ 1 ห้องจัดงานแสดงสินค้า
2. ในกรณีทหี่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้าสามารถ
แบ่งได้ ต้องมีประตูครบตามจ�ำนวนห้องทีแ่ บ่งได้
3. มีระบบแสงสว่าง
4. มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

√

P17 จุดติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
งานนอกอาคาร (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
มีโครงสร้างส�ำหรับติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
งานด้านนอกอาคารจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. อยูใ่ นบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทัง้ ในเวลา
กลางวันและกลางคืน
2. มีความมัน่ คงแข็งแรง
3. อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

√ √

34 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการที่
1 หรือ 2

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P18 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพืน้ ที่
สนับสนุน (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
การควบคุมระบบไฟฟ้าการให้แสงสว่างภายใน
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า เช่น พืน้ ทีเ่ อนกประสงค์
บริเวณห้องต่างๆ ประกอบด้วย
1. มีการติดตัง้ โคมไฟแสงสว่าง
2. มีวสั ดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าทีไ่ ด้มาตรฐาน
3. มีหอ้ งควบคุมระบบไฟฟ้า
4. มีแผนผังงานระบบไฟฟ้า 
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P19 เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีอปุ กรณ์สำ� หรับผลิตไฟฟ้าส�ำรอง
(Generator) ได้เมือ่ เกิดกรณีไฟดับ ประกอบด้วย
1. สามารถท�ำงานได้ทนั ทีทกี่ ระแสฟ้าดับ
(ไม่เกิน 20 วินาที)
2. สามารถผลิตไฟฟ้าส�ำรองต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 
2 ชัว่ โมง
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

35

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P20 ระบบนำ�้ และสุขาภิบาลภายในพืน้ ที่
สนับสนุน (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีระบบ
การจ่ายน�ำ้ ดีไปยังจุดต่างๆ เพือ่ การจัดแสดงงาน
และภายในพืน้ ทีส่ นับสนุน อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม พร้อมทัง้ มีระบบสุขาภิบาลน�ำ้
ทีม่ มี าตรฐาน ประกอบด้วย
1. มีทอ่ จ่ายน�ำ้ ดีสำ� หรับการใช้ในพืน้ ทีส่ นับสนุน
2. มีจดุ จ่ายน�ำ้ และจุดระบายน�ำ้ ทีแ่ ยกจากห้องน�ำ้
3. มีเอกสารการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
ประจ�ำปี

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

P21 ระบบส�ำรองนำ�้ ใช้ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
สถานทีจ่ ดั แสดงสินค้ามีทเี่ ก็บน�ำ้ ส�ำรอง กรณีที่
น�ำ้ ประปาไม่ไหล ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. ทีเ่ ก็บน�ำ้ ส�ำรองถูกสุขลักษณะ
2. มีนำ�้ ส�ำรองไว้ใช้ อย่างน้อย 100 ลูกบาศก์เมตร
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

36 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

ประเภท 2
1. ทีเ่ ก็บน�ำ้ ส�ำรองถูกสุขลักษณะ
2. มีนำ�้ ส�ำรองไว้ใช้ อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

P22 บริเวณต้อนรับ และลงทะเบียน
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีบริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้
โดยเฉพาะเพือ่ การต้อนรับและลงทะเบียน
ผูร้ ว่ มงาน ประกอบด้วย
1. มีพนื้ ทีล่ งทะเบียนอย่างเป็นสัดส่วนอยูด่ า้ นหน้า
ทางเข้าห้องจัดงานแสดงสินค้า 
2. มีไฟส่องสว่าง
3. มีเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 จุด
4. มีจดุ ส�ำหรับติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
5. มีบริการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

37

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P23 ห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร ทีจ่ ดั ไว้ให้
เป็นห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน ประกอบด้วย
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็น
ห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน  
2. มีความสะอาด ปลอดภัย และอยูใ่ กล้หอ้ งจัดงาน
แสดงสินค้า 
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีเ้ พียงพอ
5. สามารถจัดหาอุปกรณ์สำ� นักงานไว้บริการตามที่
ลูกค้าต้องการ
6. มีบริการ WIFI

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P24 ห้องประชุม (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร ทีจ่ ดั ไว้
เพือ่ การประชุม ประกอบด้วย
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่
การจัดประชุมกลุม่ ย่อย
2. มีความสะอาด ปลอดภัย
3. มีโต๊ะเก้าอี้ เพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุม
4. มีระบบปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเต้ารับ
ไฟฟ้า พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
38 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P25 ห้องรับรอง VIP (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร เพือ่ ใช้เป็น
ห้องรับรอง ภายในอาคารจัดงานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็น
ห้องรับรอง มีอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมใช้งาน
2. มีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
เต้ารับไฟฟ้า
3. มีความสะอาด ปลอดภัย
4. มีหอ้ งน�ำ้ ส่วนตัว

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P26 ห้องสือ่ มวลชน (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
มีหอ้ งส�ำหรับการท�ำงานของสือ่ มวลชนภายใน
อาคารจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. มีความเป็นสัดส่วน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
เต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีท้ เี่ พียงพอ
5. มีอปุ กรณ์สำ� นักงานไว้บริการ
6. มีบริการ WIFI

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ประเภท 2
1. มีความเป็นสัดส่วนหรือ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับ
สือ่ มวลชน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
เต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีท้ เี่ พียงพอ
5. มีอปุ กรณ์สำ� นักงานไว้บริการ
6. มีบริการ WIFI
P27 ห้องประกอบพิธที างศาสนา (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ห้องทีใ่ ช้ประกอบพิธปี ระจ�ำวัน
ทางศาสนา ประกอบด้วย
1. เป็นห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน หรือพืน้ ทีท่ กี่ นั้ ไว้
เพือ่ การประกอบพิธที างศาสนา
2. มีเฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งประกอบพิธี
ทางศาสนา
3. มีไฟฟ้าแสงสว่าง
4. มีความสะอาดและตกแต่งอย่างดี
หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้

40 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P28 ห้องปฐมพยาบาล (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีจ่ ดั ไว้เป็นการเฉพาะเพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น ในระหว่างการจัดงานได้แก่ ช่วงเวลาการ
ติดตัง้ งาน การแสดงงาน และการรือ้ ถอน ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. มีหอ้ งเฉพาะทีแ่ ยกเป็นสัดส่วน หรือกัน้ พืน้ ที่
เป็นสัดส่วนอย่างมิดชิด
2. มีอปุ กรณ์ เวชภัณฑ์ ทีพ่ ร้อมใช้ในการ
ปฐมพยาบาล
3. มีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล หรือ ผูผ้ า่ นการอบรม
ด้านการปฐมพยาบาล ประจ�ำอยูใ่ นระหว่าง
การจัดงาน
4. สามารถจัดหารถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
พร้อมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำไว้ให้บริการ
ประเภท 2
1. มีความเป็นสัดส่วน หรือ มีพนื้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
2. มีอปุ กรณ์ เวชภัณฑ์ ทีพ่ ร้อมใช้ในการ
ปฐมพยาบาล
3. มีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล หรือ ผูผ้ า่ นการอบรมด้าน
การปฐมพยาบาล ประจ�ำอยูใ่ นระหว่างการจัดงาน
4. สามารถจัดหารถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินพร้อม
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำไว้ให้บริการ
หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

41

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P29 ศูนย์บริการธุรกิจ (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
สถานทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการแก่ผจู้ ดั แสดงสินค้า 
และผูร้ ว่ มงาน การพิมพ์เอกสาร รับส่งโทรสาร
ถ่ายเอกสาร ติดต่อสือ่ สาร บริการรับแจ้งของหาย
เป็นต้น ประกอบด้วย
1. มีบริเวณส�ำหรับให้บริการทีเ่ ป็นสัดส่วน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีอปุ กรณ์สำ� นักงานไว้บริการตามทีล่ กู ค้า
ต้องการ
4. มีเครือ่ งปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ไฟฟ้าส่องสว่าง และเต้ารับไฟฟ้า
5. มีโต๊ะเก้าอีน้ งั่ ทีม่ สี ภาพดี
6. มีบริการ WIFI

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P30 ห้องนำ�้ (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ห้องส�ำหรับ
ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ประกอบด้วย
1. ห้องน�ำ้ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากห้องจัดงานแสดงสินค้า
2. สภาพห้องน�ำ้ ต้องถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด
แห้ง ไม่มกี ลิน่ เหม็น
3. มีระบบระบายอากาศ
4. มีระบบระบายและบ�ำบัดของเสียทีไ่ ด้มาตรฐาน
5. มีกระดาษช�ำระ และสบูเ่ หลวล้างมือ
6. มีบนั ทึกการท�ำความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณ์

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

42 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P31 ห้องนำ�้ ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง
ห้องส�ำหรับ
ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะส�ำหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ ประกอบด้วย
1. ห้องน�ำ้ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากห้องจัดงาน
แสดงสินค้า
2. มีราวจับข้างโถส้วมและอ่างล้างมือ
3. มีปมุ่ เปิดสัญญาณฉุกเฉิน
4. สภาพห้องน�ำ้ ต้องถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด
แห้ง ไม่มกี ลิน่ เหม็น
5. มีระบบระบายอากาศ
6. มีกระดาษช�ำระ และสบูเ่ หลวล้างมือ
7. มีบนั ทึกการท�ำความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณ์

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

43

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P32 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีการก่อสร้างหรือติดตัง้ อุปกรณ์
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา คนชรา ทีส่ ามารถเข้าถึง
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าได้ดว้ ยตนเอง
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีทางลาด หรือ ลิฟท์โดยสาร หรือ ลิฟท์ราวบันได
(Platform lift) คนพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถเข้าถึงห้องแสดงสินค้า
ได้ดว้ ยตนเอง
2. มีราวจับทางเดิน
3. มี หรือ สามารถจัดหารถเข็น Wheel chair
ให้ใช้ได้ตามต้องการ
4. มีปา้ ยสัญลักษณ์แสดงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทีช่ ดั เจน
5. มีทจี่ อดรถเฉพาะ                                    

44 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P33 อุปกรณ์ความปลอดภัยในพืน้ ทีส่ นับสนุน
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง มีการติดตัง้ หรือ
มีอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการให้ความปลอดภัย
ทีเ่ พียงพอ ครอบคลุมในพืน้ ทีส่ นับสนุน และ
มีสภาพพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิด และมีหอ้ งควบคุมกล้องวงจรปิด
พร้อมเจ้าหน้าทีด่ แู ลตลอดระยะเวลาการจัด
แสดงงาน
2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือความร้อน
3. หัวฉีดน�ำ้ ดับเพลิง (Fire Sprinkler)
4. ถังดับเพลิง หรือสายฉีดน�ำ้ ดับเพลิงอยูใ่ นบริเวณ
ทีส่ ะดวกต่อการใช้งาน
5. ปุม่ เปิดสัญญาณเตือนภัยทีเ่ ห็นชัดเจน
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P34 ประตูหนีไฟภายในพืน้ ทีส่ นับสนุน
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ช่องทางส�ำหรับอพยพผูค้ น
ออกจากอาคาร กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน ประกอบด้วย
1. มีขนาดความกว้างและสูงเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ตามกฎหมายก�ำหนดในปีทกี่ อ่ สร้าง
2. เป็นบานผลักออกสูภ่ ายนอก และมีอปุ กรณ์
บังคับให้ประตูปดิ ได้เอง
3. สามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา
4. มีปา้ ยก�ำกับ
5. ไม่มธี รณีประตูหรือขอบกัน้
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

45

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P35 พืน้ ทีเ่ อนกประสงค์ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
พืน้ ทีโ่ ล่งหน้าห้องจัดงานแสดงสินค้าทีอ่ ยูใ่ นอาคาร
จัดไว้เพือ่ ให้บริการแก่ผจู้ ดั งานในการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย
1. มีพนื้ ทีท่ มี่ คี วามสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. มีไฟแสงสว่าง
3. มีเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 จุด
4. มีระบบปรับอากาศ หรือการถ่ายเทอากาศทีด่ ี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P36 พืน้ ทีบ่ ริการจ�ำหน่ายอาหาร (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง พืน้ ทีท่ สี่ ถานทีจ่ ดั แสดงสินค้าจัดไว้
เพือ่ บริการจ�ำหน่ายอาหารในระหว่าง
การแสดงงาน  ประกอบด้วย
1. มีความเป็นสัดส่วน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีการถ่ายเทอากาศทีด่ ี
4. มีไฟฟ้าส่องสว่าง
5. มีโต๊ะเก้าอีน้ งั่ ทีม่ สี ภาพดีและเพียงพอ
6. มีอปุ กรณ์สำ� หรับรับประทานอาหารทีอ่ ยูใ่ น
สภาพดีและสะอาด
7. จ�ำหน่ายอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ มีความหลากหลาย
และเพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมงาน
8. มีบริการจ�ำหน่ายอาหารในช่วงเวลาการติดตัง้
และช่วงเวลาการรือ้ ถอน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

46 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P37 พืน้ ทีส่ บู บุหรี่ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง พืน้ ที่
ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ เป็นเขตสูบบุหรีโ่ ดยเฉพาะ ประกอบด้วย
1. ไม่อยูใ่ นบริเวณทางเข้า – ออกของสถานที่ และ
บริเวณทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่
2. ต้องติดป้ายทีแ่ สดงให้ทราบว่าเป็นพืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้
ส�ำหรับการสูบบุหรี่
3. มีการจัดเก็บและท�ำความสะอาดทุกวันทีม่ ี
การใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

P38 พืน้ ทีส่ �ำหรับเด็ก (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
สถานประกอบการสามารถจัดให้มพี น้ื ที่ เจ้าหน้าที่
ดูแล และอุปกรณ์สำ� หรับท�ำกิจกรรมส�ำหรับเด็ก
ด้านนอกห้องจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับให้เด็กท�ำกิจกรรมได้อย่างเป็น
สัดส่วน
2. มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลให้บริการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
3. มีอปุ กรณ์/เครือ่ งเล่นส�ำหรับเด็กทีเ่ พียงพอและ
ปลอดภัย

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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3.2 ตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยี แสดงในตารางที่ 3.2

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด้านเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยี (Technology)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
T01 เว็บไซต์ของสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง สถานทีจ่ ดั งานแสดง
สินค้ามีการจัดท�ำเว็บไซต์ทเี่ ป็นทางการของตนเอง
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูลของสถานที่
และเป็นช่องทางการสือ่ สารประกอบด้วย
1. เป็นเว็บไซต์ทมี่ ี URL เป็นของตนเอง
2. มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ
3. มีขอ้ มูลรายละเอียดของห้องจัดงานแสดงสินค้า
ทีช่ ดั เจน ครบถ้วน
4. มีการออกแบบเพือ่ ให้ใช้งานได้สะดวก
(User Friendly)

48 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

T02 ความสามารถในการรองรับการเชือ่ มต่อ
อินเทอร์เน็ต (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีอปุ กรณ์
ส�ำหรับการแพร่กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
(WIFI) เพือ่ ให้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
แก่ผจู้ ดั งานและผูเ้ ข้าชมงานได้ ประกอบด้วย
1. มีจดุ แพร่กระจายสัญญาณในห้องจัดงานแสดงงาน
2. มีจดุ แพร่กระจายสัญญาณในพืน้ ทีส่ นับสนุน
3. การแพร่กระจายสัญญาณทัว่ ถึงและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
4. มีปา้ ยสัญลักษณ์ WIFI และค�ำแนะน�ำการใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการที่
1 หรือ 2

T03 จออิเล็กทรอนิกส์ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
จอภาพ หรือป้ายแสดงผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. ติดตัง้ ในจุดทีม่ องเห็นได้ชดั เจนและมีจำ� นวน
เพียงพอ
2. มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

T04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหาร
จัดการลูกค้า (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานที่
จัดงานแสดงสินค้ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีถ่ กู ลิขสิทธิเ์ พือ่ ให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
1. จัดการฐานข้อมูลลูกค้า
2. จัดการการรับจอง
3. จัดการเรือ่ งร้องเรียน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

T05 วิทยุสอื่ สาร (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
พนักงานของสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้ามีการใช้
วิทยุสอื่ สารประสานงานภายในสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. วิทยุสอื่ สารมีสภาพดี
2. สัญญาณการติดต่อครอบคลุมทัง้ สถานที่
จัดแสดงสินค้า
3. สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีส่ ว่ นต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

T06 ระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง มีอปุ กรณ์สำ� หรับ
การกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
และการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน ประกอบด้วย
1. เป็นระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้เสียงชัดเจน
2. สามารถกระจายเสียงได้ครอบคลุมสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า
3. เป็นระบบทีส่ ามารถแยกพืน้ ทีใ่ นการกระจายเสียงได้

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

50 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.3 ตัวชีว้ ดั ด้านบริการ แสดงในตารางที่ 3.3

ตัวชีว้ ดั มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ด้านบริการ
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ด้านบริการ

ด้านบริการ (Service)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
Sv01 การจัดการบุคลากรในด้านการบริการ
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มาตรการในการพัฒนา 
และรักษาคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน
ประจ�ำ ประกอบด้วย
1. มีนโยบายการคัดเลือกพนักงานทีเ่ น้นคุณภาพ
การให้บริการ
2. มีการอบรมหลักสูตรการให้บริการแก่พนักงาน
เป็นประจ�ำ
3. มีการประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
4. มีการมอบรางวัลหรือยกย่องพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านดีเด่นทุกปี
5. มีคำ� ชมเชยจากผูร้ บั บริการ

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv02 บุคลิกภาพของพนักงานบริการ
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง ท่าทางและการแสดงออก
ของพนักงานประจ�ำผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ประกอบด้วย
1. มีกริ ยิ ามารยาทดี มีนำ�้ เสียงและการพูดจาสุภาพ
2. มีอธั ยาศัยไมตรีมคี วามกระตือรือร้นในการบริการ
3. มีการแต่งเครือ่ งแบบเฉพาะ ทีส่ ภุ าพเรียบร้อย
เหมาะสม และติดป้ายชือ่
4. มีความเคารพในความแตกต่างของเชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรมเพศและวัย

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

Sv03 ความรูข้ องพนักงานบริการ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ความรูท้ พี่ นักงานประจ�ำผูใ้ ห้บริการพึงมี
ประกอบด้วย
1. ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการให้บริการ
2. ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดงานแสดงสินค้า
3. ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันอัคคีภยั และ
สาธารณภัย
4. ความรูเ้ กีย่ วกับการปฐมพยาบาล และ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
5. ความรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ทีส่ ถานประกอบการ
ตัง้ อยู่
6. ความรูเ้ กีย่ วกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และศาสนา

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

52 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv04 ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษาต่าง
ประเทศของพนักงานบริการ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษา
ต่างประเทศของพนักงานประจ�ำผูใ้ ห้บริการ
ประกอบด้วย
1. พนักงานบริการส่วนใหญ่สามารถสือ่ สารภาษา
ต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
2. มีนโยบายในการรับสมัครพนักงานบริการทีม่ ี
ทักษะภาษาต่างประเทศ
3. มีการจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่
พนักงานบริการเป็นประจ�ำ
4. มีการจัดกิจกรรมโน้มน้าวให้พนักงานสนใจ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

Sv05 สวัสดิการพนักงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้ามีการจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานประจ�ำตามกฎหมาย
ก�ำหนดประกอบด้วย
1. ได้คา่ แรงขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมาย
2. ท�ำประกันสังคมให้พนักงานทุกคน
3. มีวนั หยุดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
4. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

53

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv06 การบริการของพนักงานในจุดบริการ
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง มีพนักงานประจ�ำ
ในการประสานงานทัง้ ในห้องจัดงานแสดงสินค้า
และพืน้ ทีส่ นับสนุนประกอบด้วย
1. มีพนักงานแยกการบริการกลุม่ ผูจ้ ดั งานโดยเฉพาะ
2. มีพนักงานบริการตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3. ผูจ้ ดั งานสามารถติดต่อสือ่ สารกับพนักงาน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

Sv07 บริการรับจองล่วงหน้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีบริการรับจองห้องจัดงานแสดงสินค้า
ล่วงหน้า ประกอบด้วย
1. มีผรู้ บั ผิดชอบในการประสานงานโดยตรง
2. มีการออกเอกสารการรับจองพร้อมระบุ
ข้อตกลงชัดเจน (คูม่ อื การใช้สถานที)่
3. มีชอ่ งทางรับช�ำระเงินมากกว่า 1 ช่องทาง

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

54 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv08 การจัดการเรือ่ งร้องเรียน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง ระบบการประเมินบริการ และการจัดการ
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. มีระบบรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการให้บริการ
ได้หลายช่องทาง
2. มีการตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
3. มีการประเมินคุณภาพการบริการโดยลูกค้า

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

Sv09 การจัดการฝูงชน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีแผนการจัดการกับผูค้ นทีเ่ ข้ามาชมงาน
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
ประกอบด้วย
1. มีการแสดงแผนผังของสถานทีจ่ ดั งานแสดงงาน
2. มีการแสดงแผนผังภายในห้องจัดงาน
แสดงสินค้า 
3. มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลและอ�ำนวยความสะดวก
4. ในกรณีฉกุ เฉิน มีแผนอพยพผูค้ นออกจากพืน้ ที่
5. มีการซ้อมแผนอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

55

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv10 การป้องกันอัคคีภยั (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภยั ไว้
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
1. มีปา้ ยข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟและปิดประกาศให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน
2. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
3. มีฝกึ ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
4. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น
5. มีบนั ทึกการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงให้อยูใ่ น
สภาพทีใ่ ช้งานได้ดโี ดยการตรวจสอบ
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครัง้
6. มีจดุ รวมพล โดยมีปา้ ยแสดงชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

Sv11 การรักษาความปลอดภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการก�ำหนดมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยในสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย
1. มีแผนการรักษาความปลอดภัยและรับมือ
เหตุฉกุ เฉิน
2. มีบนั ทึกการเข้าออกพืน้ ทีน่ อกเวลาท�ำการ
3. มีการฝึกอบรมเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย
อย่างสม�ำ่ เสมอ
4. มีการฝึกอบรมการให้บริการและความช่วยเหลือ
คนพิการ ทุพพลภาพ และคนชราอย่างสม�ำ่ เสมอ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

56 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv12 การประกันภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าจัดท�ำประกัน
ภัยให้กบั อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง และบุคคลที่ 3
ประกอบด้วย
1. มีการต่ออายุกรมธรรม์ทกุ ปี
2. มีเงือ่ นไขการประกันคุม้ ครองผูเ้ กีย่ วข้องกรณี
เกิดอุบตั เิ หตุ ภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ และจากการให้บริการ
ของสถานที่
3. มีการแจ้งรายละเอียดการคุม้ ครองในสัญญา
ทีอ่ อกให้กบั ลูกค้า

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

Sv13 การจัดการจราจรในพืน้ ที่ (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการเตรียมการ วางแผน ซักซ้อม
การจัดการจราจรภายในสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า 
เพือ่ รองรับการจราจรในช่วงของการจัดงาน
ประกอบด้วย
1. มีการแยกช่องทางจราจรระหว่างรถผูเ้ ข้าชมงาน
กับรถขนส่งสินค้า
2. มีแผนการจัดการจราจรทีช่ ดั เจน
3. มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการ
จราจร
4. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการจราจรระหว่าง
วันจัดงานให้ประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

57

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv14 การบ�ำรุงรักษา (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาสถานที่
ระบบ วัสดุ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดงาน
แสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. มีหน่วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบโดยตรง
2. มีบคุ ลากรเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบ�ำรุงรักษา
3. มีแผนการบ�ำรุงรักษาให้สถานที่ ระบบ วัสดุ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า
มีความพร้อมในการใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

Sv15 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกีย่ วข้อง (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีแผนการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริการแก่ผจู้ ดั งานและผูเ้ ข้าชมงาน เช่น
โรงพยาบาล สถานีตำ� รวจ สถานีดบั เพลิง เป็นต้น
ประกอบด้วย
1. มีศนู ย์ประสานงานพร้อมเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
2. มีรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
3. มีเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายนอก
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีแผนและขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการติดต่อ
ประสานงานอย่างชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

58 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.4 ตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน แสดงในตารางที่ 3.4

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 องค์ประกอบ ตัวชีว้ ดั ค่าน�ำ้ หนัก และเกณฑ์การประเมิน ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน

ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
St01 นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานประกอบการมีนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยังคง
ใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั เช่น การประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน และการจัดการขยะและ
ของเสีย เป็นต้น ประกอบด้วย
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมให้ทราบ
โดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

St02 การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานประกอบการน�ำแนวนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อมมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
ตามแผนประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

St03 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
สถานประกอบการมีการด�ำเนินการในเรือ่ งนโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยังคงใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั
ประกอบด้วย
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ให้ทราบโดยทัว่ กันทัง้ ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

60 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
สถานประกอบการน�ำแนวนโยบายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
มาสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบ
การน�ำแนวนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน มาสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

St05 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบการ
มีการด�ำเนินการในเรือ่ งนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยัง
คงใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั เช่น การให้โอกาสคนในชุมชน
เข้าท�ำงาน การซือ้ สินค้าหรือบริการจากชุมชน
เป็นต้น ประกอบด้วย
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ทราบโดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

St06 การปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบการน�ำ
แนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

62 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก
1. ข้อมูลประกอบการศึกษา
2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
3. ใบรายการการประเมินตนเอง
4. เอกสารแสดงวิธีการติดตั้งตราสัญลักษณ์
5. รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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1. ข้อมูลประกอบการศึกษา

คณะผู้วิจัยท�ำการศึกษาข้อมูลประกอบการศึกษาใน 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน
หมวดที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐาน
หมวดที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
หมวดที่ 4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
ส�ำหรับรายนามหน่วยงานที่คณะผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาใช้ในการศึกษาและรายการเอกสาร
ประกอบการพัฒนาฯ มีดังนี้

รายนามหน่วยงานที่ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาประกอบการศึกษา

• มหาวิทยาลัยชาร์ลเสติร์ท ออสเตรเลีย (Charles Sturt University)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (Queensland University of Technology:
		QUT)
• ราชวิทยาลัยการพูดและภาษา ประเทศอังกฤษ (The Royal College of Speech
		 and Language Therapists – RCSLT)
• สภาการวัดผลการท่องเทีย่ วของแอฟริกาใต้ (Tourism Grading Council of South
		Africa)
• สมาคมข้อมูลทางอาชีพนักจัดงานแสดงสินค้า (Careers Exhibitions & Information
		Association)
• สมาคมนักจัดงานประชุมมืออาชีพนานาชาติ (IAPCO: The International
		 Association of Professional Congress Organisers)
• สมาคมระหว่างประเทศของศูนย์การประชุม (the International Association of
		 Convention Centres – AIPC)
• สมาพันธ์งานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ UIF (Union of International Fairs)
• ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการแห่งซาอุดอิ าระเบีย (SECB: Saudi
		 Exhibition and Convention Bureau)
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

64 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รายการเอกสารประกอบการศึกษา
ภาษาไทย

• กฎกระทรวง ก�ำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารทีใ่ ช้เพือ่ ประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสถานแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549, 2553
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดแบบ และวิธกี ารเกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั แบบและ
จ�ำนวนห้องน�ำ้ และห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ระบบจ่าย
พลังงานไฟฟ้าส�ำรองส�ำหรับกรณีฉกุ เฉิน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 เพื่อก�ำหนดลักษณะและขนาดของที่
จอดรถ รวมทัง้ การก�ำหนดลักษณะของอาคารจอดรถ ซึง่ ติดตัง้ ระบบยกรถขึน้ ลงระหว่าง
ชัน้ ของอาคารด้วยลิฟต์หรือระบบเคลือ่ นย้ายรถด้วยเครือ่ งจักรกล)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดระบบการระบายน�ำ้ และการก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู )
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคารหรือ
พื้นที่รองรับอาคาร ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดลักษณะของอาคารส�ำหรับใช้เพือ่ กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา และเพือ่ กิจการอืน่ ทีจ่ ะใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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• กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช 2479 (ก�ำหนดลักษณะและขนาดของทีจ่ อดรถ และประเภทของ
อาคารทีต่ อ้ งมีทจ่ี อดรถ)
• กฎกระทรวง ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ““ศูนย์ประชุมหรือ
อาคารแสดงสินค้า” หมายความว่า สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการ ใช้สถานทีส่ ำ� หรับจัดการ
ประชุมหรือแสดงสินค้าเป็นการเฉพาะ”
• กฎกระทรวง ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  
• กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินที่
รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงก�ำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
ตรวจสอบ งานออกแบบและค�ำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอาคารทีต่ อ้ งจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงก�ำหนดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพือ่ เสริมความมัน่ คงแข็งแรง
ของอาคาร ให้สามารถต้านแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวงก�ำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและ
ระบบความ ปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับการอนุญาตให้ใช้
อาคาร เพือ่ ประกอบกิจการ โรงมหรสพ พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท
และระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับ การอนุญาตให้
ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
• ข้อแนะน�ำส�ำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทัว่ ไปทีเ่ หมาะสมในเขตเสีย่ งภัยสึนามิ
ระดับปานกลาง
• ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
• คูม่ อื การใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัตดิ า้ นอัคคีภยั ของวัสดุและผลิตภัณฑ์
• คูม่ อื การปฏิบตั ปิ ระกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมัน่ คง แข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร ในเขตทีอ่ าจได้รบั แรงสัน่ สะเทือน ของแผ่นดินไหว
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• คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ฉบับประชาชน
• ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1341 - 54 ถึง
1346 - 54 และ มยผ. 8213 – 54
• ประกาศกรมศุลฯ เรือ่ งระเบียบเกีย่ วกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปส�ำหรับจัดแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ
• พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและ
คุณสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในการ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และการรับน�ำ้ หนัก
ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร หรือพืน้ ดินทีร่ องรับอาคาร)
• พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 / ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
/ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550)
• พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 329
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
“(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ส�ำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) (มาตรา 8)”
• มยผ. 1101 - 52 ถึง 1106 - 52 มาตรฐานก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงาน
โครงสร้างอาคาร
• มยผ. 1301 - 54 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพือ่ ต้านทานการ สัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1302 - 52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1303 - 57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมัน่ คงแข็งแรง ของโครงสร้าง
อาคาร ในเขตทีอ่ าจได้รบั แรงสัน่ สะเทือน ของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1312 - 51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสีย่ งภัยสึนามิ
ระดับปานกลาง
• มยผ. 3101 - 51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
• มยผ. 3501 - 51 มาตรฐานการติดตัง้ ท่อประปา
• มยผ. 4501 - 51 มาตรฐานงานติดตัง้ ไฟฟ้าทัว่ ไป
• มยผ. 4502 - 51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทัว่ ไป
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• มยผ. 8101 - 52 , มยผ. 8302 ถึง มยผ. 8303 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์
ด้านอัคคีภยั ชุดที่ 1 ชุดมาตรฐานการออกแบบ
• มยผ. 8111 - 52 ถึง มยผ. 8138 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นอัคคีภยั
ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
• มยผ. 8201 - 52 ถึง มยผ. 8212 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นอัคคีภยั
ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ
• มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ
• มอก. 14001: 2548 / ISO 14001: 2004 – ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม : ข้อก�ำหนด
และข้อแนะน�ำในการใช้
• มอก. 17021 - 2550 การตรวจสอบและรับรองข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและ
ให้การรับรองระบบการจัดการ
• มอก. 17021 - 2555 การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ
• มอก. 17021-2 2557 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน 2: ข้อก�ำหนด
• มอก. 17021-3 2557 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน3: ข้อก�ำหนด
• มอก. 18001:2554 / BS OHSAS 18001:2007 – ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
• มอก. 22300 - 2551 – ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับการจัดประชุม
สัมมนา และนิทรรศการ
• มอก. 9001 - 2552 / ISO 9001:2008 – ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อก�ำหนด
• มอก.17020 - 2556 / ISO/IEC 17020:2012 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยตรวจ
• มอก.17021 - 2555 / ISO/IEC 17021:2011 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการ
• มอก.17024 - 2556 / ISO/IEC 17024:2012 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
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• มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.).ส่วนส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
• ISO 20121: 2012 – มาตรฐานแห่งการจัดงานอีเว้นต์อย่างยัง่ ยืน
• ISO 22000 : 2005 / มอก. 22000 - 2548 – ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
- ข้อก�ำหนดส�ำหรับองค์กรใน ห่วงโซ่อาหาร
• ISO 50001  มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
ภาษาต่างประเทศ
• DIN 17021 P.1 1976Heat Treatment of Ferrous Metals Material Selection
		 Steel Selection according to Hardenability
• GB 17021 1997 (zh)Diagnostic standard for keshan disease
• GB/T 27021 2007Conformity assessment - Requirements for bodies providing
		 audit and certification of management
• ISO/IEC 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021 2011Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021-1 2015Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-2 2012Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-3 2013Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-4 2013Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-5 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-6 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

69

•
		
•
		

ISO/IEC TS 17021-7 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
providing audit and certification of management
SANS 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies providing
audit and certification of management
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2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินเมื่อ (วดป).......................
    ตรวจประเมินครั้งแรก
    ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
    เลขที่ใบรับรอง.................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
1. ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................................................................
2. ที่อยู่ .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ห้องจัดงานแสดงสินค้าประเภท 1 จ�ำนวน................ห้อง      ประเภท 2 จ�ำนวน...............ห้อง          
4. ใบอนุญาต
    - ใบตรวจสอบอาคาร (ร.1) เลขที่.................................................ลงวันที่....................................
    - หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า เลขที่..........................ลงวันที่...................................
    - บัตรประจ�ำตัวประชาชนเลขที่ (กรณีบุคคลธรรมดา)..................วันที่หมดอายุ.........................
    - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่.......................................วันที่หมดอายุ.........................
    - ใบอนุญาตใช้อาคารเลขที่............................................................วันที่หมดอายุ.........................
5. ผู้ประสานงาน.................................................................ต�ำแหน่ง................................................
    โทรศัพท์ ...................................................................... โทรสาร ................................................
E-Mail (สถานประกอบกิจการ)...................................................................................................
E-Mail (บุคคลที่ติดต่อ)...............................................................................................................
6. ชื่อห้องจัดงานแสดงสินค้าที่ขอรับการตรวจประเมิน...........ห้อง (กรุณาใส่รายละเอียดเพิ่มตาม
   จ�ำนวนห้อง)
   1). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
   2). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
7. แผนที่อาคารแสดงที่ตั้งห้องประชุม (Floor plan) (แนบเอกสารประกอบ)
8. แผนที่อาคารแสดงที่ตั้งห้องจัดงานแสดงสินค้า (Floor plan) (แนบเอกสารประกอบ)...............
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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3. ใบรายการการประเมินตนเอง
ด้านกายภาพ (Physical)
ตัวชี้วัด
P01 ห้องจัดงานแสดงสินค้า
P02 จุดแขวนอุปกรณ์
P03 ทางเดินเหนือศีรษะ
P04 ระบบไฟฟ้าภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P05 ระบบแสงสว่างภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P06 ระบบน�้ำภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P07 ระบบปรับอากาศภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
P08 ระบบระบายอากาศ
P09 ป้ายภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P10 อุปกรณ์ความปลอดภัย
P11 ประตูหนีไฟภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
P12 การเข้าถึง
P13 ที่จอดรถผู้ร่วมงาน
P14 จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ร่วมงาน
P15 ที่จอดรถขนส่งสินค้า 
P16 พื้นที่ขนถ่ายสินค้า 
P17 จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานนอกอาคาร
P18 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพื้นที่สนับสนุน
P19 เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
P20 ระบบน�้ำ และสุขาภิบาลภายในพื้นที่สนับสนุน
P21 ระบบส�ำรองน�้ำใช้
P22 บริเวณต้อนรับ และลงทะเบียน
P23 ห้องส�ำหรับผู้จัดงาน
72 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2

ผลคูณ

ตัวชี้วัด
P24 ห้องประชุม
P25 ห้องรับรอง VIP
P26 ห้องสือ่ มวลชน
P27 ห้องประกอบพิธที างศาสนา 
P28 ห้องพยาบาล
P29 ศูนย์บริการธุรกิจ
P30 ห้องน�ำ้
P31 ห้องน�ำ้ ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
P32 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา
P33 อุปกรณ์ความปลอดภัยในพืน้ ทีส่ นับสนุน
P34 ประตูหนีไฟภายในพืน้ ทีส่ นับสนุน
P35 พืน้ ทีเ่ อนกประสงค์
P36 พืน้ ทีบ่ ริการจ�ำหน่ายอาหาร
P37 พืน้ ทีส่ บู บุหรี่
P38 พืน้ ทีส่ ำ� หรับเด็ก

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ผลคูณ

1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
รวมคะแนนด้านกายภาพ
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ด้านเทคโนโลยี (Technology)
คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด

ผลคูณ

1
T01 เว็บไซต์ของสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า
1
T02 ความสามารถในการรองรับการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
1
T03 จออิเล็กทรอนิกส์
1
T04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหารจัดการลูกค้า
1
T05 วิทยุสอื่ สาร
1
T06 ระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์
รวมคะแนนด้านเทคโนโลยี

ด้านบริการ (Service)
ตัวชี้วัด
Sv01 การจัดการบุคลากรในด้านการบริการ
Sv02 บุคลิกภาพของพนักงานบริการ
Sv03 ความรูข้ องพนักงานบริการ
Sv04 ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษาต่างประเทศของ
พนักงานบริการ
Sv05 สวัสดิการพนักงานประจ�ำ
Sv06 การบริการของพนักงานในจุดบริการ
Sv07 บริการรับจองล่วงหน้า
Sv08 การจัดการเรือ่ งร้องเรียน
Sv09 การจัดการฝูงชน
Sv10 การป้องกันอัคคีภยั
Sv11 การรักษาความปลอดภัย
Sv12 การประกันภัย
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คะแนน ค่าน้ำ�หนัก
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

ผลคูณ

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด
Sv13 การจัดการจราจรในพืน้ ที่
Sv14 การบ�ำรุงรักษา 
Sv15 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลคูณ

2
1
1
รวมคะแนนด้านบริการ

ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability)
คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด

ผลคูณ

1
St01 นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
1
St02 การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
1
St03 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1
St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1
St05 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1
St06 การปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมคะแนนด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน
รวมคะแนนทัง้ หมด
การรับรองรายงาน : ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ อี ำ� นาจท�ำการแทนผูป้ ระกอบการ/หน่วยงานที่
ขอประเมินขอรับรองว่าข้อมูลการรายงานนี้เป็นไปตามความเป็นจริง โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ให้ตรวจสอบได้
                    …………………………………………………. (ผูร้ บั รองรายงาน)
    ต�ำแหน่ง……………………………….……...............................
                                                        (วดป)……….…………………….……..………….......................
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4. เอกสารแสดงวิธกี ารติดตัง้ ตราสัญลักษณ์
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5. รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ์
(MICE Capabilities Development)
คุณอรชร ว่องพรรณงาม
คุณนวลรัมภา งามบรรหาร
คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย
คุณภัทร์ ศาสตร์ข�ำ
คุณวนิดา วัลย์จิตรวงศ์
คุณสุจินฎา  เอี่ยมโอภาส
คุณสิริธิ์ภิณ ลิ้มสิริโสธรภัทร์

คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณทาลูน เทง
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
คุณเปรมพร สายแสงจันทร์
คุณสมชาย ฉันท์เศรษฐ์
คุณประทีป ปูรณวัฒนกุล
ดร.ประสาน ภิรัช บุรี
คุณธนวัฒน์ ทองเพิ่ม
คุณทองอยู่ สุภวิทยากรณ์
ผศ.รท.(หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล
ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
อาจารย์ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
อาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์
คุณส�ำราญ สอนผึ้ง
คุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ
คุณดาริกา แซ่โง้ว

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
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ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย
คุณบุญทวี อรุณมาศ
คุณโสภาพร ธรรมจักษุ
คุณศรันย์ กานจันทร์
ดร.ทรงวุฒิ ชนะภัย
ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล
คุณเรวดี รามสูตร
ดร.เรืองฤทธิ์ อัมพุช อุปละนาละ
ดร.ชุติมา วงษ์สวัสดิ์
คุณศศินิมา จันทร์เหมือนเผือก
คุณณัชทิชา จันทร์อินทร์
คุณพันธกมล อมาตยกุล
คุณอรรถพล ค�ำภูแก้ว
คุณอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน์
คุณยุทธพงศ์ ทองศรี
คุณนริศร ศรีภัทรปชากุล
คุณบุษยรัตน์ เขียวมณี
คุณกนกวรรณ แช่มช้อย
คุณชยุต แสนจันทร์กุล
คุณสาธิดา ศิริ
คุณสุจิตรา อวยศรี

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
กรมการปกครอง
บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ�ำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพกายและจิตเพื่อชีวิตที่ดี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รอยัล พารากอน ฮอลล์
บริษัท แอ๊ดเด๊กซ์ จ�ำกัด
PM CENTER CO.,LTD
PM CENTER CO.,LTD
PM CENTER CO.,LTD
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา
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นักวิจัยโครงการ ฯ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าคณะนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์
ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน
ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม
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