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คำนำ

     จากความสำเร็จในการพัฒนาคูมือการประเมินมาตรฐาน สถานท่ีจัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานท่ี

จัดกิจกรรมพิเศษ) หรือ Thailand MICE Venue Standard Certification Handbook (Category: 

Special Event Venue) 1st Edition 2017  โดยสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งไดมีการนำมาประยุกตใชสำหรับการตรวจประเมินสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมไมซจนถึงปจจุบัน โดยคูมือการประเมินมาตรฐานฯ น้ีนับเปนเคร่ืองมือสำคัญในการชวยยกระดับ

การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการดานสถานที่จัดงานใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล สอดคลอง

กับนโยบายของภาครัฐท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาและขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซซ่ึงเปนหน่ึงในกลุมธุรกิจ

ที่สรางรายไดหลักของประเทศใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่งคั่งและสงเสริมความยั่งยืน

ในดานเศรษฐกิจของประเทศ

     เพื่อยกระดับคูมือการประเมินมาตรฐานฯ ใหมีความสอดคลองกับธรรมชาติของสถานที่จัดกิจกรรม

พิเศษและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  ทาง  สสปน. ไดมอบหมายให บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 

จำกัด โดยความรวมมือจากผูชำนาญการท้ังหนวยงานภาครัฐ และสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการจัด

กิจกรรม เปนผูดำเนินการปรับปรุงคูมือการประเมินมาตรฐานฯ ดังกลาวใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย ตอบโจทย

ตามความตองการของผูใชงาน เนนการจัดการท่ีเปนระบบ สอดคลองกับมาตรฐานสากล และบริบทของประเทศ   

     ทั้งนี้ สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือสสปน.  ขอขอบพระคุณ               

ผูใหการสนับสนุนจากทุกภาคสวนท่ีไดมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงคูมือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) 

ใหมีเน้ือหาเหมาะสม สามารถบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงคมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
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บทที่ 1 บททั่วไป

1.1 หลักการและเหตุผล

     จากความสำเร็จในการพัฒนาคูมือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. 

มาตรฐานดังกลาวไดมีการนำมาประยุกตใชสำหรับการตรวจประเมินสถานประกอบการในอุตสาหกรรม

ไมซจนถึงปจจุบัน ท้ังยังเปนเคร่ืองมือท่ีชวยยกระดับการดำเนินธุรกิจสถานท่ีจัดงานในประเทศไทยใหไดรับ

การยอมรับ  และสามารถแขงขันไดในระดับสากล อีกทั้งเปนการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

ของภาครัฐ ซึ ่งมีเปาหมายในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ มอุตสาหกรรมไมซ

ในประเทศไทยที่สรางรายไดหลักใหแกประเทศจำนวนมากในแตละป  

     อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซในปจจุบัน

มีหลายปจจัย โดยเฉพาะปจจัยดานสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดโรคระบาดใหมจาก

โคโรนาไวรัส    หรือ โควิด-19 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  รวมทั ้ง การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน ปจจัยดังกลาวยังสงผลกระทบตอความปลอดภัย รวมทั้ง

ความตองการและความคาดหวังของผูบริโภคที่ใชบริการสถานที่จัดงานสำหรับการจัดกิจกรรมในยุค

ปจจุบันอีกดวย ดังนั้นการพิจารณาติดตามสถานการณอยางตอเนื่องและทำการวิเคราะหผลกระทบ

ตอการดำเนินธุรกิจจากปจจัยที่เปนไปไดอยางสม่ำเสมอ จะชวยใหผูประกอบการสถานที่จัดงานสามารถ

พิจารณาวางแผนการจัดการและรับมือตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดทันทวงทีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

     สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของผลกระทบตาง ๆ ดังกลาว ที่มีตอสถานประกอบการอุตสาหกรรมไมซ อีกทั้ง สสปน.

มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหผ ู ประกอบการอุตสาหกรรมไมซสามารถปรับตัวและรับมือ

ตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทาง สสปน. จึงไดทำการปรับปรุงคูมือการประเมิน

มาตรฐานสถานที ่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที ่จัดกิจกรรมพิเศษ) ใหมีความทันสมัยตอ

สถานการณปจจุบัน รวมท้ังเพ่ิมเกณฑประเมินดานการสนับสนุนคุณภาพการบริการ และดานความปลอดภัย 

สอดคลองตามบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ ทั้งนี้ความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑประเมินตามมาตรฐานนี้

มีความสำคัญตอประสิทธิภาพในการใชงาน ทาง สสปน. จึงไดเพิ่มแนวทางการพิจารณาเพื่อขยายความ 

เกณฑประเมิน (Assessment Criteria Interpretation) ลงในคูมือฉบับปรับปรุงนี้ดวย ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการตรวจประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยบุคลากรของสถานประกอบการ และ

สนับสนุนการตรวจประเมินของผูตรวจประเมินบุคคลที่สาม (Third-party Auditor) อีกดวย

2 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



1.2 วัตถุประสงค

     สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือสสปน. ไดจัดทำมาตรฐาน 

สถานท่ีจัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับปรับปรุง ป 2564 โดยมีวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้

1) เพื่อใชเปนแนวทางสำหรับผูประกอบการในการประเมินตนเองและเปนเครื่องมือในการพัฒนา

    เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการของสถานที่จัดงานไดดวยตนเอง ใหสามารถรองรับการจัด  

    กิจกรรมสอดคลองตามตามเกณฑมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2) เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลคุณภาพของสถานที่จัดงาน สำหรับพิจารณารับรองมาตรฐาน 

    สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) ตามกระบวนการตรวจประเมิน 

    เพื่อการรับรองโดยบุคคลที่สาม  

3) เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีศักยภาพ มีความพรอม รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ

    สถานท่ีจัดงานท้ังในประเทศและตางประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล

1.3 คำนิยาม

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 3

สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) หมายถึง สถานที่จัดงานสำหรับโอกาส 

พิเศษในวาระตาง ๆ เพื่อความบันเทิง ความเกี่ยวของดานวัฒนธรรมหรือความเชื่อ เหตุผลเฉพาะ

บุคคลหรือองคกร ซึ่งจัดขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหความรู เฉลิมฉลอง สรางความบันเทิงหรือสรางประสบการณใหม ๆ ใหกับกลุมคนตาง ๆ 

ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ที่เปนจุดรวมผูรวมงาน (Holding Area) และพื้นที่สนับสนุน (Supporting 

Area) 

จุดรวมผูรวมงาน (Holding Area) หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมหลัก จัดการแสดง 

จัดเลี ้ยง หรือ พื ้นที ่ที ่นำมาใชสำหรับการประกอบพิธีการสําคัญของงาน โดยมีขนาดที่ดิน

ผืนเดียวกันตองไมนอยกวา 300 ตารางเมตร อาจเปนพื้นที่หรือบริเวณกลางแจง พื้นที่ในอาคาร

หรือกลางแจงรวมกับในอาคาร

พื้นที่สนับสนุน (Supporting Area) หมายถึง พื้นที่ที่เจาของสถานที่จัดกิจกรรมจัดไวเพื่อ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยกําหนดเปนสัดสวน 1:3 หมายถึง พื้นที่สนับสนุน 1 สวนตอพื้นที่ 

จุดรวมผูรวมงาน 3 สวน ทั้งนี้ ไมรวมพื้นที่จอดยานพาหนะ

-

-

-



1.4 แนวปฏิบัติสำหรับสถานที่จัดงาน

     มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) ถูกออกแบบใหองคกร

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีสถานท่ีจัดงานท่ีรองรับการจัดกิจกรรม สามารถนำไปประยุกตใชและสามารถ

ขอการรับรองภายใตมาตรฐานนี้ได เพื่อสนับสนุนใหองคกรหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค           

ขอการรับรองไดมีความพรอมในการวางแผนและเตรียมการเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานจึงขอสรุป

แนวทางเบื้องตนเพื่อเปนขอปฏิบัติกอนเขารับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองโดยสิ่งที ่องคกร 

ควรดำเนินการมีดังตอไปนี้ 

1) ในการดำเนินธุรกิจใหบริการสถานที่จัดงานอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่หลากหลายทั้งจาก

    ปจจัยภายในองคกรหรือปจจัยอื่นจากภายนอก เพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผนการจัดการ

    และรองรับสถานการณที่ไมคาดคิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูประกอบการควรมีวิธีการ 

    ที่ชัดเจนสำหรับทบทวนผลกระทบจากปจจัยที่เปนไปไดเหลานั้น และนำไปพิจารณาวางแผน

    การจัดการอยางเหมาะสมตอไป โดยอาจพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรม

    หรือจากลักษณะการกระทำใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหวางการจัดงาน เชน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

    ตอการเกิดอันตราย กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอชุมชนรอบขาง ปจจัยดาน

    บุคลากรขององคกร มุมมองจากผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุที่จะนำมาใช

    ในสถานที่จัดงาน โครงสรางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน รวมทั้งเครื่องจักร/อุปกรณที่จะนำมาใช

    ในการจัดงาน ปจจัยทางธรรมชาติ สภาพอากาศ หรือสภาพแวดลอมรอบสถานที ่จ ัดงาน

    สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือเทคโนโลยี เปนตน การทบทวนความพรอมและ

    การคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความสำเร็จตอการจัดงาน จะชวยใหการจัดการ

    ของสถานท่ีจัดงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2) การดำเนินการจัดงานในสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ อาจมีขอกำหนดในลักษณะตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ     

    ดังนั้น สถานที่จัดงานควรจัดบุคลากรเพื่อทำการศึกษาและทบทวนขอกำหนดที่เกี่ยวของกับ

    การจัดกิจกรรม เชน ขอกำหนดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย 

    ขอบังคับขอกำหนดทองถิ่น หรือขอปฏิบัติที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้น ๆ เชน การใช

    เสียงในระหวางการจัดงาน การใชแรงงานตางดาว การจุดพลุหรือนำวัตถุที่มีกฎหมายบัญญัติไว

    มาใชในสถานที่จัดงาน เปนตน ในกรณีที่ตองมีการดำเนินการเพื่อขออนุญาตกอนการจัดงาน 

    ผูประกอบการจำเปนตองดำเนินการใหแลวเสร็จและควรมีการทบทวนการปฏิบัติตามขอกำหนด

    ตาง ๆ เพ่ือใหแนใจวาการจัดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกำหนดท่ีเก่ียวของ

4 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



3) สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน จำเปนตองเปน

    สถานที่ซึ่งมีผูถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ดังนั้นสถานประกอบการควรทำการตรวจสอบและ

    เตรียมความพรอมของเอกสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการ เพื่อประกอบการยื่นสมัครเขารับ

    การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ไดแก เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย ตามประเภท

    ของการประกอบกิจการ และหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของประกอบตามท่ีระบุในใบสมัคร

4) สถานประกอบการทบทวนความพรอมในดานพ้ืนท่ี  ความพรอมดานความปลอดภัย สภาพแวดลอม

    ของสถานท่ีจัดงาน และพิจารณาประเด็นดังตอไปน้ีเปนอยางนอย

 

5) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร ดังน้ี

- ควรจัดฝกอบรมเพื ่อใหผู ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของมีความเขาใจเกี ่ยวกับการจัดงาน 

  การเตรียมความพรอมของสถานที่จัดงาน ความพรอมในดานการตอบสนองหากมี

  เหตุการณที่ไมคาดคิด หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น รวมทั้งการเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ

  ในดานการส่ือสารเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับของสถานท่ีจัดงานมีความรูความเขาใจ 

   และความตระหนักตอการใหบริการอยางเหมาะสม

- ควรจัดเตรียมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทำหนาท่ีรองรับการตรวจประเมิน มอบหมายหนาท่ีใหแก

  ผูรับผิดชอบในการตอบขอซักถามจากผูตรวจประเมิน แสดงขอมูล นำทางไปยังจุดท่ีจำเปน 

  ตองทวนสอบในระหวางการตรวจประเมิน และนำเสนอหลักฐานที่ใชแสดงผลการปฏิบัติ

  สอดคลองตามมาตรฐานเมื่อถูกรองขอในระหวางการตรวจประเมิน

- จุดรวมผูรวมงาน (Holding Area) ที่ใชในการจัดกิจกรรมหลัก การแสดง จัดเลี้ยง หรือ  

  ประกอบพิธีการที ่สำคัญของงานที ่มีขนาดที ่ด ินผืนเดียวกันตองไมนอยกวา 300 

  ตารางเมตร โดยอาจเปนพื้นที่บริเวณกลางแจง พื้นที่ในอาคาร หรือพื้นที่บริเวณกลางแจง

  รวมกับพื้นที่ในอาคาร

- พ้ืนท่ีสนับสนุน (Supporting Area) ท่ีเจาของสถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ จัดไวเพ่ือสนับสนุน

  การจัดกิจกรรม โดยกำหนดเปนสัดสวน 1:3 หมายถึง พื้นที่สนับสนุน 1 สวนตอพื้นที่

  จุดรวมผูรวมงาน 3 สวน ทั้งนี้ไมรวมพื้นที่จอดยานพาหนะ

- สถานที่จัดงานตองมีคูมือ และแผนผังของสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษเขียนไวเปนเอกสาร

  อยางชัดเจน ทั้งแผนผังของจุดรวมผูรวมงาน (Holding Area) และแผนผังของพื้นที่

  สนับสนุน (Supporting Area) โดยตองระบุขนาดของพื้นที่แตละจุดเปนตารางเมตร

- การเตรียมความพรอมของสถานที ่จัดกิจกรรมพิเศษที ่ตองการขอการรับรอง ใหมี

  ความสอดคลองกับมาตรฐานใหมากที่สุด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 5



6 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

     ทั้งนี้ กระบวนการตั้งแตการรับสมัคร การตรวจประเมิน และการรับรองมาตรฐาน ไดกลาวสรุป

โดยรวม ดังแสดงในภาพที่ 1

6) การเตรียมความพรอมของสถานที่จัดงานและสิ่งที่จำเปนสำหรับรับการตรวจประเมิน ไดแก

7) ดำเนินการตรวจประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามหลักเกณฑการตรวจประเมินที่ระบุไว

    ในคูมือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

    เพื่อทวนสอบและเตรียมความพรอม ทั้งนี้องคกรตองนำสงรายงานผลการตรวจประเมินตนเอง

    พรอมเอกสารประกอบการขอการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง

- สถานที่สำหรับจัดประชุมของผูตรวจประเมินและผูที่เกี่ยวของ พรอมอุปกรณที่จำเปน

  สำหรับใชในการดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อเปดการตรวจประเมิน (Opening Meeting) 

  และปดการตรวจประเมิน (Closing Meeting) 

- จัดเตรียมเอกสารขอมูล ผลการปฏิบัติที ่ต องการนำเสนอเพื ่อแสดงผลการปฏิบัติ

  ตามเกณฑการประเมินที่ระบุในขอกำหนดของมาตรฐานและตัวชี้วัด

- สิ ่งจำเปนอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ เชน อุปกรณที ่ตองใชหรือที ่ตองสวมใสตามขอปฏิบัติ

  ของสถานที่จัดงานในระหวางการตรวจประเมิน



สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 7

ภาพที่ 1 ภาพรวมกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ประกาศผลและมอบ

ตราสัญลักษณ
การรับสมัคร

การตรวจประเมินโดย

ผูตรวจประเมิน

- สถานประกอบการสงใบสมัคร

  และผลการประเมินตนเอง 

  (Self-assessment)

- พิจารณาการรับสมัคร

- แจงกำหนดการตรวจประเมิน

- ประสานงานสถานประกอบการ

- ทบทวนเอกสาร

- ตรวจประเมินพ้ืนท่ีเก่ียวของ

  กับการจัดงาน

- คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

  ตรวจประเมิน เพ่ือรับรองผลการ  

  ตรวจประเมิน

- ประกาศผลการรับรอง

  การตรวจประเมิน

- สงหนังสือเชิญสถานประกอบการ

  ท่ีผานการรับรองเขารวมพิธีรับมอบ

  ตราสัญลักษณมาตรฐาน สถานท่ี

  จัดงานประเทศไทยและอาเซียน

- รวมพิธีมอบตราสัญลักษณฯ



บทที่ 2
แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจประเมิน



สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 9

1) ดานกายภาพของสถานที่จัดงาน (Physical Event Venue, P) ประกอบดวยเกณฑการประเมิน

    และตัวชี ้วัดคุณภาพการจัดการโครงสรางพื ้นฐาน (Infrastructure) ของสถานที่จัดงาน 

    ครอบคลุมอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ หรือสภาพพื้นที่ ที่เกี ่ยวของกับพื้นที่จัดกิจกรรม 

    ทั้งในสวนของพื้นที่จุดรวมผูรวมงาน พื้นที่สนับสนุนตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่ดี มีความพรอม

    ตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) ดานเทคโนโลยีพลังงานและความปลอดภัย (Energy and Safety Technology, T) ประกอบ

    ดวยเกณฑการประเมิน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการดานความปลอดภัยของสถานที่ 

    สภาพแวดลอม หรือสิ่งที่มีโอกาสไดรับอันตรายในลักษณะตาง ๆ อันสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ

    เจ็บปวย หรือขาดสวัสดิภาพจากการจัดงานและการนำพลังงานมาใชในสถานที่จัดงาน

3) ดานการบริการและระบบสนับสนุน (Services and Supporting System, SS) ประกอบดวย

    เกณฑการประเมินและตัวชี ้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการในเชิงระบบ

    บนพื้นฐานของปจจัยที่สงผลกระทบตอองคกรสถานที่จัดงาน สวนบริการและสวนสนับสนุน

    ที่จำเปนตอการรักษาคุณภาพการจัดงานของสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งในดานการจัดสรร

    ทรัพยากร ความรูความสามารถของบุคลากร การสื่อสารถายทอด รวมทั้งเอกสารขอมูล

    ที่เกี่ยวของกับสถานที่จัดงาน

4) ดานการจัดการอยางยั ่งยืน (Sustainability Management, ST) ประกอบดวยเกณฑ

    การประเมินและตัวชี ้ว ัดการจัดการผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดงานทั ้งทางตรง

2.1 องคประกอบหรือขอกำหนดหลัก (Elements) 

     มาตรฐานสถานที ่จ ัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที ่จ ัดกิจกรรมพิเศษ) เปนมาตรฐาน

ที่สถานประกอบการสามารถนำไปใชสำหรับตรวจประเมินตนเอง เพื่อเปนการเตรียมความพรอม            

กอนเขารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง และใชสำหรับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาใหการรับรอง

มาตรฐานโดยผูตรวจประเมินบุคคลที่สาม โดยมาตรฐานประกอบดวยเกณฑการประเมินและตัวชี้วัด

ซึ ่งแบงเปนหมวดหมู ตามองคประกอบหรือขอกำหนดหลัก (Elements) รวมทั ้งหมด 4 ดาน                  

โดยแตละดานประกอบดวยเกณฑประเมินพรอมตัวชี้วัด (Assessment Criteria) ซึ่งมีความเชื่อมโยง 

ของเนื้อหาบางสวนเพื่อเปนพื้นฐานของการจัดการอยางเปนระบบ  สำหรับผลการตรวจประเมิน

โดยบุคคลที่สาม จะถูกนำเขาสูกระบวนการพิจารณาเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยคณะกรรมการฯ ตอไป  

บทที่ 2 แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจประเมิน



10 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

1) การตัดสินใจผลการตรวจประเมินสำหรับเกณฑการประเมินแตละรายการ ระบุผลดังนี้ 

2) หากพบวาตัวชี ้วัดใดถูกบงชี ้วา “ไมมี (No)” ผู ตรวจประเมินจะมีการรองขอใหดำเนินการ  

    ปรับปรุงแกไข ซึ่งองคกรควรพิจารณาวิเคราะหหาสาเหตุ กำหนดแนวทางที่เปนไปไดเพื่อนำไป

    ปรับปรุงแกไข และดำเนินการปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จ หรือไดรับการยอมรับจาก สสปน. 

    โดยองคกรตองนำเสนอผลการดำเนินการปรับปรุงแกไขแกผู ตรวจประเมิน เพื ่อพิจารณา

    ปรับสถานะผลการประเมิน ภายใน 45 วันทำการ

3) การพิจารณา “ไดรับการรับรองมาตรฐาน” จะดำเนินการเมื่อผลการตรวจประเมินของแตละขอ

    กำหนดยอยถูกบงชี้วา “มี” อยางนอยคิดเปนรอยละ 85 ของจำนวนเกณฑการประเมินและ

    ตัวชี้วัด (Assessment Criteria) ทั้งหมด ดังแสดงใน ตารางที่ 1 สรุปจำนวนเกณฑประเมิน

    และตัวชี้วัดสำหรับขอกำหนดหลักในแตละดาน 

1.1 กรณีที่มีหลักฐานแสดงผลการตรวจประเมินสอดคลองตามขอยอยที่ระบุไวในเกณฑ

     การประเมินและตัวชี ้ว ัด ผลการประเมินใหระบุคะแนนในชอง “มี (Yes)” และ

     ผลการประเมินในแตละขอยอยนั้นจะไดรับคะแนนเปน 1 คะแนน

1.2 กรณีที่ไมพบหลักฐาน ปฏิบัติไมสอดคลอง หรือไมสามารถแสดงหลักฐานที่สอดคลอง

     ตามเกณฑการประเมินและตัวชี ้ว ัดที ่ระบุในขอยอยนั ้นได จะถูกพิจารณาเปน 

     “ไมมี (No)” และจะไมไดรับคะแนนในขอยอยนั้น โดยผลการประเมินจะถูกระบุเปน 

     0 คะแนน

     เกณฑการประเมินและตัวชี ้วัดในแตละขอพิจารณาตามแนวทางดังตอไปนี้ 

2.3 การพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน (Certification Decision)

     ในแตละองคประกอบหรือขอกำหนดหลัก (Elements) ประกอบดวยเกณฑประเมินพรอมตัวชี้วัด

ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยูในรูปแบบของรายการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Audit 

Checklists for Special Event Venue) ดังตารางที ่ 2 ใชสำหรับการประเมินผลของการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน โดยหัวขอการตรวจประเมินแบงตามลักษณะการจัดงานในอาคาร (Indoor Event) และการจัด

งานนอกอาคาร (Outdoor Event)  

2.2 เกณฑประเมินและตัวชี้วัด (Assessment Criteria)

    และทางออมสะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของสถานที่จัดงาน 



ดานกายภาพของสถานที่จัดงาน 

(Physical Event Venue, P)

ดานเทคโนโลยีพลังงานและความปลอดภัย 

(Energy and Safety Technology, T)

ดานการบริการและระบบสนับสนุน 

(Services and Supporting System, SS)

ดานการจัดการอยางยั่งยืน 

(Sustainability Management, ST)

รวม 29 (75 คะแนน) 30 (76 คะแนน)

หมายเหตุ ผลการประเมิน “มี” (Yes) ในแตละขอยอยคิดคะแนนเปน 1 คะแนน

     ตารางที่ 1 สรุปจำนวนเกณฑประเมินและตัวชี้วัดสำหรับขอกำหนดหลักในแตละดาน 

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 11

ขอกำหนดหลัก

เกณฑประเมินและตัวชีี้วัด

ในอาคาร นอกอาคาร

     เกณฑคะแนนที่ผานมาตรฐาน คือรอยละ 85 ของคะแนนทั้งหมด โดยสถานที่จัด

กิจกรรมพิเศษประเภทในอาคาร (Indoor) ตองไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ 64 คะแนน 

และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษประเภทนอกอาคาร (Outdoor) ตองไดคะแนนมากกวาหรือ

เทากับ 65 คะแนน 

5 5

5 6

9 9

10 10



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

ดานกายภาพของสถานที่จัดงาน (Physical Event Venue)P

P01

P02

(P01 คะแนนรวม 2 คะแนน)

(P02 คะแนนรวม 2 คะแนน)

√√

√√

ตารางที ่ 2 แบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ (Audit Checklists for Special Event Venue)

12 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

- เอกสารขอมูลและ  
  ภาพถายจากการ
  จัดงานที่ผานมา  
- ผลการตรวจสอบ
  ความพรอมของพื้นที่ 
- รายงานแสดงผลการ 
  ตรวจสอบ ทดสอบ 
  ระบบระบายอากาศ 

พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม 
ของสถานที่จัดงานหรือ
พื้นที่จุดรวมผูรวมงาน
- มีลักษณะเปนพื้นที่
  ราบเตียนโลง 
- กรณีพื้นที่ในอาคาร 
  มีการระบายอากาศ
  เพียงพอเหมาะสมตอ  
  จำนวนผูรวมงานเมื่อ
  อยูรวมกัน

- เอกสารขอมูล ภาพถาย
  และรายงานผล
  การตรวจสอบและ  
  ยืนยันดานความ  
  ปลอดภัย กำหนดพิกัด
  น้ำหนักที่พื้นที่สามารถ
  รองรับไดสูงสุดจาก  
  วิศวกรโยธา

พื้นที่สำหรับติดตั้งเวที 
มีความปลอดภัย
- มีความแข็งแรง ไมยุบ 
  หรือไมทรุดตัว
- มีรายงานผลการตรวจ 
  สอบและระบุพิกัดการ
  รับน้ำหนักของพื้นโดย 
  วิศวกรโยธา



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

P03

P04

(P03 คะแนนรวม 4 คะแนน)

(P04 คะแนนรวม 2 คะแนน)

√√

√√

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 13

- สำรวจพื้นที่ หรือทวน 
  สอบจากขอมูล เชน  
  ภาพถายหรือคลิป
  แสดงสถานที่จัดงาน
- ขอมูลเกี่ยวกับผลการ
  จัดงานที่ผานมา 
  ภาพถายหรือคลิป
  วิดีโอของพื้นที่จัด
  เตรียมอาหาร สภาพ
  ความสะอาด สุข
  อนามัยของสถานที่ 
  ความเปนระเบียบ
  เรียบรอยโดยรวม
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ  
  มาตรการดานสุข
  อนามัยในสถานท่ีจัดงาน 

- ขอมูลแนะนำเสนทาง
  จราจร การเดินรถ 
  หรือระบบการขนสง  
  สาธารณะมายัง
  สถานที่จัดงาน
- ตรวจสอบจาก 
  Application หรือ
  แผนที่อิเล็กทรอนิกส 
  ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  เชน ชั้นในอาคาร จุด  
  สังเกต เปนตน

พ้ืนท่ีจัดเตรียมอาหาร 
สะอาดถูกสุขลักษณะดังนี้
- มีพ้ืนท่ีเพียงพอ แยกเปน
  สัดสวนชัดเจน หรือจัดหา
  ฉากปดกั้นที่เหมาะสม 
  ในกรณีไมมีพื้นที่แยก
  ชัดเจน 
- มีอากาศถายเทเพียง
  พอ ไมมีกลิ่นรบกวน 
- ไมมีสิ่งสกปรกหรือของ
  เสีย เปรอะเปอนในพ้ืนท่ี 
- มีรายการผูใหบริการดาน
  อาหาร ในกรณีท่ีจำเปน 
  ตามความเหมาะสม 

ที่ตั้งของสถานที่จัดงาน 
- ตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งมีระบบ
  ขนสงไปยังสถานที่จัดงาน
  ไดสะดวก
- สามารถคนหาไดจาก 
  แผนที่อิเล็กทรอนิกส 
  มีขอมูลแสดงตำแหนงถูก
  ตองตรงตามสถานท่ีต้ังจริง



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

P05

P06

(P05 คะแนนรวม 2 คะแนน)

(P06 คะแนนรวม 4 คะแนน)

√√

√√

14 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

- ตรวจสอบเอกสาร
  ขอมูล หรือคูมือ
  เกี่ยวกับการวางแผน 
  หรือแนวทางที่กำหนด
  เพื่อจัดการจราจรมายัง  
  สถานท่ีจัดงาน และการ
  จราจรภายในสถานที่
  จัดงาน
- เอกสารแผนผังแสดง
  เสนทางจราจรและทาง
  เขา-ออก สอดคลอง
  ตามลักษณะการเดินทาง 

- สำรวจพื้นที่ที่กำหนด
  ใหเปนพ้ืนท่ีจอดรถ หรือ
  ยานพาหนะ และ/หรือ
  พื้นที่สำรองรวมบริการ   
  หรือรถบริการรับ-สง
  ในพื้นที่หางไกล 
  ตามความเหมาะสม
- จำนวนท่ีจอดรถสำหรับ  
  คนพิการหรือทุพพลภาพ
  และคนชรา ตามกฎหมาย
  (ดูบทที่4)
- แผนผังแสดงเสนทางเดิน
  เทาจากจุดจอด
  ยานพาหนะไปยัง
  พื้นที่จัดงาน

การจัดการจราจร
ของสถานที่จัดงาน  
- มีเสนทางผานเขา-ออก 
  สะดวก มีมากกวา 1 
  เสนทาง 
- สามารถจัดหาหรือ
  ประสานงานใหมี
  เจาหนาที่อำนวยความ
  สะดวกดานจราจร
  เมื่อมีการรองขอจาก
  ผูจัดงาน

พ้ืนท่ีบริการจอดยานพาหนะ
- มีพ้ืนท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
  จอดรถ และมีพื้นที่
  จอดรถรองรับผูที่จำเปน
  ตองใหการดูแลเปนพิเศษ
- มีเสนทางเชื่อมไปยัง
  พื้นที่จัดงาน สามารถ
  เดินเทาไดปลอดภัย และ  
  มีแสงสวางเพียงพอ
- สามารถจัดหาพ้ืนท่ีบริการ
  จอดรถสำรองเพ่ิมเติม  
  ไดในกรณีที่มีการรองขอ
- สามารถจัดหาใหมีรถ
  รับ- สง หรือรถรวมไว  
  บริการกรณีพ้ืนท่ีจอดอยู 
  หางไกล ไมสามารถเดิน
  เทาได 



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

P07

P08

(P07 คะแนนรวม 1 คะแนน)

(P08 คะแนนรวม 3 คะแนน)

√√

√

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 15

- ขอมูลแนะนำเสนทาง
  จราจร การเดินรถ 
  หรือระบบการขนสง  
  สาธารณะมายัง
  สถานที่จัดงาน
- ตรวจสอบจาก 
  Application หรือ
  แผนที่อิเล็กทรอนิกส 
  ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  เชน ชั้นในอาคาร จุด  
  สังเกต เปนตน

- สำรวจพื้นที่จุดรับ-สง 
  ผูรวมงาน และ/หรือ
  ขนถายสิ่งของ 
- ขอมูลแผนผังระบุ
  จุดรับ-สง ผูรวมงาน
  จุดขนถายสิ่งของ 
  ประเมินความปลอดภัย 
  และความเหมาะสม
  ในการรับ-สง

- สำรวจพื้นที่ ประเมิน
  ความเหมาะสมของ
  จุดติดต้ัง ขอมูลมองเห็น
  ไดชัดเจน
- ประเมินความแข็งแรง
  ของวัสดุท่ีใช ความพรอม
  ใชงานอยางปลอดภัย 
  ไมชำรุด 
- เอกสารขอมูลเกี่ยว
  กับการจัดงานที่ผานมา 
  กลุมเปาหมาย ประเมิน
  ภาษาท่ีควรใช และ/หรือ
  สำรวจพื้นที่ ประเมิน 
  ความเหมาะสมของ  
  ภาษาที่ใช ขอมูลและ
  ภาษาที่ใช

- มีความปลอดภัย ไม
  สรางผลกระทบตอผูรวม
  งานหรือผูเกี่ยวของ

- มีปายบงชี้ทางเขา-ออก 
  ของสถานที่จัดงาน และ 
  ปายสัญลักษณแสดงจุด
  อำนวยความสะดวกตางๆ 
  เชน หองน้ำ ลานจอดรถ 
  ทางหนีไฟ ฯลฯ ท่ีสามารถ
  มองเห็นไดชัดเจน
- ปายและสัญลักษณที่ใช
เปนชนิดถาวร
- สามารถสื่อสารไดเขาใจ   
  ใชภาษาไทย และ/หรือ
  ภาษาที่เหมาะสมกับกลุม
  เปาหมายของการจัดงาน

จุดรับสง (Drop-off)
ผูรวมงาน และ/หรือ
ขนถายสิ่งของ

ปายบอกเสนทางและ
สัญลักษณในอาคาร
มีความพรอมใชงาน 
สามารถมองเห็นได
ชัดเจน และ



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

P09

P10

√

√√

(P09 คะแนนรวม 3 คะแนน)

16 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

ปายบอกเสนทางและ
สัญลักษณนอกอาคาร 
มีความพรอมใชงาน มีไฟ
สองสวาง สามารถมอง
เห็นไดชัดเจน และ

จุดปฐมพยาบาล

- สำรวจพื้นที่ ประเมิน
  ความเหมาะสมของจุด
  ติดตั้ง ขอมูลมองเห็น
  ไดชัดเจน
- ประเมินจากภาพถาย
  ความพรอมใชงานอยาง
  ปลอดภัย ไมชำรุด ความ
  เพียงพอของแสงสวาง
  ในบริเวณติดตั้งปาย
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
  การจัดงานที่ผานมา 
  กลุมเปาหมาย ประเมิน
  ภาษาที่ควรใชและ/หรือ
  สำรวจพื้นที่ ประเมิน
  ความเหมาะสมของภาษา
  ท่ีใช ขอมูลและภาษาท่ีใช

- สำรวจพื้นที่ ประเมิน
  ความเหมาะสมของ
  จุดที่ตั้ง
- เอกสารขอมูลการมอบ  
  หมายหรือแตงตั้ง
  ผูรับผิดชอบในการ 
  ปฐมพยาบาล อาจเปน
  เจาหนาที่ประจำ หรือผู  
  ใหบริการจากภายนอก
- สัญญาท่ีมีการจัดทำรวม
  กับสถานพยาบาล เพื่อ
  ใหบริการระหวางการจัด
  งานที่ผานมา

- มีปายบอกทางหลัก
  สำหรับเขา-ออก
- ปายและสัญลักษณที่ใช 
  เปนชนิดถาวรหรือ
  ชั่วคราว
- สามารถสื่อสารไดเขาใจ 
  ใชภาษาไทย และ/หรือ
  ภาษาท่ีเหมาะสมกับกลุม    
  เปาหมายของการจัดงาน

- มีพื้นที่ หองหรือสิ่งปลูก
  สรางสำหรับตั้งหนวย
  ปฐมพยาบาลอยูในสภาพ
  พรอมใชงาน และเขาถึง
  ไดสะดวก
- มีบุคลากรท่ีมีความรูดาน
  การพยาบาลเบื้องตน 
  หรือจัดหาบุคลากร
  สนับสนุนจากภายนอก
  ปฏิบัติหนาที่ตลอดระยะ
  เวลาที่มีการจัดงานไดใน
  กรณีที่รองขอ



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

P11

P10

(P10 คะแนนรวม 3 คะแนน)

(P11 คะแนนรวม 3 คะแนน)

√√

√√

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 17

- เอกสารขอมูลแผนผัง
  กำหนดที่ตั้งของหองน้ำ 
  และรายละเอียดของ
  หองน้ำ  
- ความเพียงพอของ
  จำนวนหองน้ำ คำนวน
  เปรียบเทียบกับ 
  capability ในการ
  รองรับจำนวนผู
  รวมงานของพื้นที่
  จัดงาน
- เอกสารขอมูลการมอบ
  หมายผูดูแลความ
  สะอาดของหองสุขา
- สัมภาษณผูดูแลหอง
  สุขา ประเมินความ
  เขาใจและความ
  ตระหนักตอความสะอาด
  และการตอบสนองกรณี 
  พบปญหาอยางนอย
  ทุก 1-2 ชั่วโมง

หองสุขาในสถานที่จัดงาน

จัดใหมีบริการหองสุขาแยก
สำหรับชายและหญิง มี
หองสุขาสำหรับผูสูงอายุ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ 
ที่ไดมาตรฐานตามกฎหมาย
ใหเพียงพอตอผูรวมงาน
มีผูรับผิดชอบดูแลความ
สะอาดตามความเหมาะสม
ตอจำนวนผูรวมงาน
มีการติดตามตรวจสอบ 
ใหสะอาด และเปนระเบียบ
เรียบรอยสม่ำเสมอ

มีรายชื่อสถานพยาบาล
สำรองในพื้นที่ กรณี 
จำเปนเพื่อรองรับผูปวย
ระหวางการจัดงาน

-

-

-

-



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

18 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

T01

T ดานเทคโนโลยีพลังงานและความปลอดภัย (Energy and Safety Technology)

(T01 คะแนนรวม 2 คะแนน)

นโยบายดานความ
ปลอดภัย
มีนโยบายดานความ
ปลอดภัย ใหความสำคัญ
กับการปองกันบาดเจ็บ
/เจ็บปวย และรักษา
สวัสดิภาพภายในสถานที่
จัดงานจากภัยพิบัติตาง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น
เขียนในรูปแบบเอกสาร 
และอนุมัติโดยผูบริหาร
สื่อสารนโยบายตอผูจัดงาน
และผูที่เกี่ยวของใหทราบ

เอกสารขอมูลนโยบาย
ลงนามหรืออนุมัติโดย
ผูบริหารระดับสูงของ
องคกร รวมถึงวิสัยทัศน
ของผูบริหารในการลด
แหลงอันตราย การบาด
เจ็บหรือเจ็บปวย กรณี
เหตุภัยพิบัติและรักษา
สวัสดิภาพภายในสถานที่
จัดงาน
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
การสื่อสารไปยังผูจัดงาน 
หรือผูที่เกี่ยวของ

-

-

-
-

√√



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

(T02 คะแนนรวม 3 คะแนน)

T02 แหลงพลังงานสำหรับ
สถานที่จัดงาน
เครื่องกำเนิดไฟฟา 
และ/หรือแหลงกำเนิด
พลังงานอ่ืน ๆ เชน ระบบลม
ที่ใชงานในสถานที่จัดงาน 
มีพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักร
และระบบลำเลียงที่
จำเปน และกำหนดเขต
ปลอดภัย (Safe Space) 
ปดกั้นเพื่อปองกันผูไม
เกี่ยวของ
มีการติดตามและตรวจสอบ
ความพรอมใชงานอยาง
สม่ำเสมอ โดยชาง
ผูชำนาญหรือวิศวกรของ
สถานที่จัดงาน หรือจัดหา
จากภายนอกตามความ
เหมาะสมเพื่อความ
ปลอดภัย
กรณีจัดหาจากภายนอก 
มีผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยกอนการใชงาน
เปนเอกสาร

เอกสารขอมูลบันทึก
หรือภาพถาย จากการจัด
งานที่ผานมา การสำรวจ
พื้นที่แหลงกำเนิด
พลังงาน เชน ระบบ
ไฟฟา ลม ที่นำมา
ติดตั้งในพื้นที่จัดงาน 
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ และ/หรือ 
ทดสอบเครื่องจักร 
อุปกรณ ระบบทอสงหรือ
ลำเลียง ตามที่เกี่ยวของ 
โดยวิศวกรเครื่องกลหรือ
วิศวกรที่มีความรูความ
สามารถตามกฎหมาย
เอกสารการบริการตรวจ
สอบโดยผูชำนาญการ 
กรณีจัดหาจัดจางผูให
บริการจากภายนอก 

-

-

-

-

-

-

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 19

√√



√√

(T03 คะแนนรวม 3 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

T03 ความปลอดภัยของ
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องจักรและอุปกรณ
ไฟฟา รวมทั้งสายไฟฟาที่
ติดตั้งและที่อยูภายใตการ
ดูแลของสถานที่จัดงานได
มาตรฐานและ อยูในสภาพ
ท่ีปลอดภัยตลอดการใชงาน 
ติดตั้งปายเตือนอันตราย 
(Warning Sign) ที่ได
มาตรฐานและสามารถมอง
เห็นไดชัดเจน
มีบันทึกผลการตรวจสอบ
กอนใชงาน และติดตาม
ตรวจสอบโดยชางหรือ
วิศวกรผูชำนาญการอยาง
สม่ำเสมอ
จัดใหมีชางหรือเจาหนาที่
พรอมใหบริการ ในกรณีที่
เครื่องจักรหรืออุปกรณ
ไฟฟามีความผิดปกติ

เอกสารขอมูลบันทึก
หรือภาพถาย จากการจัด
งานที่ผานมา สำรวจ
เครื่องจักรและอุปกรณ
ไฟฟา สายไฟฟา หรือ
บริภัณฑไฟฟามีปายเตือน
อันตราย เปนตน 
บันทึกผลการตรวจสอบ
และประเมินสภาพความ
พรอมใชงาน การติดตั้ง 
ดานความปลอดภัย และ
มาตรฐานบงช้ีท่ีเคร่ืองจักร
และอุปกรณท่ีนำมาใชงาน
ขอมูลประวัติของชางหรือ
วิศวกรผูชำนาญการท่ีเปน
ผูใหบริการติดตาม
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

20 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



√√

√√

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

T04

T05

กลองวงจรปด (CCTV)
ในสถานที่จัดงาน

อุปกรณตรวจอาวุธ

-

-

-

-

กลอง CCTV ในพื้นที่เสี่ยง
ตออันตรายเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน  
ติดตั้งกลอง CCTV บริเวณ
ทางเขา-ออก จุดลับตา 
และจุดที่มีความเสี่ยงใน
ดานการรักษาความ
ปลอดภัย
มีแผนผังแสดงจุดติดตั้ง 
CCTV ทั้งแบบติดตั้งถาวร 
หรือชั่วคราว
มีเจาหนาที่ติดตามเพื่อ
รักษาความปลอดภัย และ
เก็บขอมูลสำรอง 
(Back-up) เพื่อการสอบ
ยอนในกรณีที่จำเปน

-

-

-

เอกสารขอมูลบันทึก
หรือภาพถายจากการจัด
งานที่ผานมา ตรวจสอบ
แผนผังกำหนดจุดติดตั้ง
กลองวงจรปด และ
มาตรการในการติดตาม
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่จัดงาน
เอกสารขอมูลการมอบ
หมายผูรับผิดชอบ หรือ
ขอมูลของผูใหบริการ 
ประวัติหรือประสบการณ
ที่สะทอนความสามารถ
ของผูปฏิบัติงาน
บันทึกการตรวจสอบ
ความพรอมของ CCTV 
และการรักษาความ
ปลอดภัย

- เอกสารขอมูลการจัดงาน
ที่ผานมา การจัดหาผูให
บริการเครื่องสแกนอาวุธ 
และขอมูลการตรวจสอบ
ความพรอมใชงาน

สามารถจัดหาอุปกรณ
ตรวจสแกนอาวุธสำหรับ
ติดตั้งบริเวณทางเขา
ระหวางจัดงาน กรณีมี
บุคคลสำคัญและตองมีการ
รักษาความปลอดภัยขั้นสูง
ไดในกรณีที่มีการรองขอ

(T04 คะแนนรวม 3 คะแนน)

(T05 คะแนนรวม 1 คะแนน)

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 21



√

(T06 คะแนนรวม 2 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

T06 การใชวัตถุอันตราย
ในสถานที่จัดงาน
กรณีที่มีการใชพลุ ตะไล 
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน 
หรือวัตถุที่ถูกจัดเปนวัตถุ
ระเบิดในพื้นที่จัดงาน 
สถานที่จัดงานมีการเตรียม
การโดย
มีขอมูลการสื่อสารไปยังผู
จัดงาน เพื่อสงเสริมใหมี
ความพรอมในการขอ
อนุญาต กอนนำมาใชใน
สถานที่จัดงาน
มีผลการทบทวนรวมกับผู
จัดงาน เพื่อใหแนใจวาผูจัด
งานมีมาตรการและมีผูรับ
ผิดชอบดานความ
ปลอดภัย

แนวทางการเกี่ยวกับ
การใหขอแนะนำ หรือ
สนับสนุนใหผูจัดงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย
แกผูจัดงาน
เอกสารขอมูลการจัดงาน
ที่ผานมา กรณีที่มีวัตถุ
อันตรายนำเขาไปใชงาน
ในสถานที่จัดงาน มีขอมูล
บันทึกเกี่ยวกับการ
ทบทวน การเตรียมความ
พรอมดานความปลอดภัย
ในการใชวัตถุอันตราย
รวมกับผูจัดงาน เพื่อให
มีการอนุญาตจากหนวย
งานทองถิ่น อำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพื้นที่ 
กทม. และมีแผนการ
ปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น  

-

-

-

-

22 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

√ T07 การปองกันและระงับอัคคี
ภัยในอาคาร

-

-

-

สถานที่จัดงานมีระบบ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
ที่พรอมใชงานตามประเภท
และขนาดของอาคารตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีการติดตั้ง สัญญาณแจง
เหตุฉุกเฉิน ถังดับเพลิง 
อุปกรณตรวจจับความรอน
หรือควัน สายน้ำดับเพลิง
และระบบน้ำดับเพลิง
แผนผังแสดงตำแหนงติดต้ัง
อุปกรณดับเพลิงที่
สอดคลองกับสถานะ
ปจจุบัน และมีปายบงช้ีตาม
มาตรฐาน สามารถมองเห็น
ไดชัดเจน
มีแผนและผลการติดตาม
ตรวจสอบ อุปกรณดับ
เพลิงอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง

-

-

-

-

เอกสารขอมูลของ
สถานที่จัดงาน ทบทวน
แผนผัง (Lay-out) ระบุ
จุดติดตั้งอุปกรณปองกัน
และระงับอัคคีภัยในอาคาร
สำรวจพ้ืนท่ีประเมินความ
พรอมและสภาพความ
ปลอดภัย
ขอมูลบันทึกผลการตรวจ
อุปกรณดับเพลิง
เดือนละ 1 ครั้ง 
(กฎ กท. แรงงานฯ 
กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดำเนิน
การดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงาน
เกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555) 
การตรวจสอบอางอิงจาก
ผลการตรวจสอบอาคาร 
ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร กฎกระทรวง
มหาดไทย กำหนด
ประเภทอาคารที่ตองจัด
ใหมีผูตรวจสอบ
พ.ศ. 2548

(T07 คะแนนรวม 3 คะแนน)

เอกสารขอมูลการจัดงาน
ที่ผานมา การจัดหาผูให
บริการเครื่องสแกนอาวุธ 
และขอมูลการตรวจสอบ
ความพรอมใชงาน

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 23



√

(T08 คะแนนรวม 4 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

T08 การปองกันและระงับอัคคี
ภัย ภายนอกอาคาร
ความพรอมของการปองกัน
และระงับอัคคีภัยที่อาจเกิด
ขึ้นกับพื้นที่นอกอาคารตาม
กฎหมาย 

แนวทางการเกี่ยวกับ
การใหขอแนะนำ หรือ
สนับสนุนใหผูจัดงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย
แกผูจัดงาน
เอกสารขอมูลการจัดงาน
ที่ผานมา กรณีที่มีวัตถุ
อันตรายนำเขาไปใชงาน
ในสถานที่จัดงาน มีขอมูล
บันทึกเกี่ยวกับการ
ทบทวน การเตรียมความ
พรอมดานความปลอดภัย
ในการใชวัตถุอันตราย
รวมกับผูจัดงาน เพื่อให
มีการอนุญาตจากหนวย
งานทองถิ่น อำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพื้นที่ 
กทม. และมีแผนการ
ปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น  

-

-
-

-

-

-

มีสายน้ำดับเพลิง ที่สามารถ
รองรับการเช่ือมตอกับหัวรับ
น้ำดับเพลิงสาธารณะได
มีถังดับเพลิงติดตั้งรอบ
พื้นที่จัดงานและสามารถ
หยิบใชงานไดทันที
มีปายบงชี้อุปกรณปองกัน
และระงับอัคคีภัยท่ีสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน
มีแผนและผลการติดตาม
ตรวจสอบ อุปกรณดับ
เพลิง อยางนอยเดือนละ 
1 ครั้ง

24 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



T09 การรองรับเหตุฉุกเฉินใน
อาคารสถานที่จัดงาน

-

-

-

การรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นกับพื้นที่จัดงาน
ภายในอาคาร
มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมและ
แผนอพยพที่เปนปจุบัน
มีเสนทางสำหรับอพยพ 
ทางออกฉุกเฉิน พรอมปาย
บงชี้ ที่พรอมใชงานไดใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
มีรายงานผลการซอมดับ
เพลิงและอพยพหนีไฟตาม
แผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

-

-

-

เอกสารขอมูลของ
สถานที่จัดงาน ทบทวน
แผนฉุกเฉิน มาตรการ
ปองกันและระงับอัคคี
ภัย รวมทั้งแผนอพยพ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
บันทึกผลการทบทวน
ความพรอมในการรองรับ
เหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง
แผนผังแสดงเสนทางหนี
ไฟในอาคาร ทางออก
นอกอาคาร จุดรวมพล 
และจุดติดตั้งอุปกรณดับ
เพลิง สัญญาณแจงเหตุ
ฉุกเฉิน และอุปกรณ
ฉุกเฉินตาง ๆ ภายใน
สถานที่จัดงาน และการ
ซอมแผนฉุกเฉิน
เอกสารขอมูลสำหรับ
ติดตอหนวยงานสนับสนุน
ในกรณีฉุกเฉิน ไดแก 
สถานีดับเพลิง กูภัย สถาน
พยาบาล ที่สามารถให
บริการไดรวดเร็วที่สุด

(T09 คะแนนรวม 3 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 25

√



(T11 คะแนนรวม 2 คะแนน)

(T10 คะแนนรวม 2 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

T10 เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย

T11 การประกันภัย

-

-

มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่มีทักษะ ความ
สามารถประจำจุดทางเขา
ออก และจุดที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดอันตรายใน
พื้นที่ของสถานที่จัดงาน
สามารถแนะนำผูใหบริการ
เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยใหแกผูจัดงานได 
กรณีที่มีการรองขอ

-

-

มีการวางแผนรวมกับผูจัด
งานเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกันภัย
มีเอกสารการประกันภัย
ความคุมครองความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต
และทรัพยสินของสถานที่
จัดงาน

- เอกสารขอมูลของ
สถานที่จัดงานเกี่ยวกับ
อัตรากำลังเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย 
และจุดที่กำหนดให
มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย

-

-

หลักฐานการประชุม
หรือรายงานการประชุม
วางแผนรวมกันกับผูจัด
งานเกี่ยวกับขอบเขต
ความรับผิดชอบ และ
คุมครองความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น เปนตน
เอกสารกรมธรรม
ประกันภัย

26 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

√√

√√



SS
01

SS ดานการบริการและระบบสนับสนุน (Services and Supporting System)

SS
02

บุคลากรของสถานที่
จัดงาน

-

-

-

บุคลากรปฏิบัติหนาที่
ในสถานที่จัดงาน 

การฝกอบรมบุคลากร
การจัดฝกอบรมจำเปน
สำหรับบุคลากรตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะและความ
สามารถ

มีบุคลิกลักษณะและการ
แตงกายที่สุภาพ 
เรียบรอย
มีความตระหนักตอการ
สื่อสารดวยความสุภาพและ
เคารพผูรวมงานทั้งในดาน
ศาสนา เชื้อชาติ ความเชื่อ 
วัฒนธรรม เพศ และอายุ
มีผูปฏิบัติงานเกี่ยวของหรือ
สื่อสารโดยตรงกับผูรวม
งาน เพื่อรองรับการติดตอ
ตามภาษาที่ใชสื่อสารของ
กลุมเปาหมาย

-

-

-

เอกสารขอมูลเกี่ยว
กับการคัดเลือกและ
ประเมินบุคลากรผูให
บริการในสถานที่จัดงาน
หรือเกี่ยวของกับสถานที่
จัดงาน 
ขอมูลในการพัฒนา
บุคลากร Soft Skill 
สำหรับรองรับการจัดงาน
หรือใหบริการในสถานที่
จัดงาน

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
การระบุหัวขอหรือ
หลักสูตรการฝกอบรมที่
จำเปนในดานคุณภาพ
การใหบริการ ดานความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม 
อยางนอยตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสถานที่
จัดงาน 

(SS01 คะแนนรวม 3 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 27

√√

√√



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

28 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

(SS02 คะแนนรวม 3 คะแนน)

มีเอกสารกำหนดการฝก
อบรมที่จำเปนตอคุณภาพ
การบริการของสถานที่จัด
งาน ภาษาที่จำเปน รวม
ทั้ง ความปลอดภัย สิ่ง
แวดลอม ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
มีแผนการจัดฝกอบรม
ประจำป ใหแกบุคลากร
ของสถานที่จัดงาน และ
/หรือผูเกี่ยวของ
จัดฝกอบรมตามแผน และ
เก็บบันทึกผลการฝก
อบรม

แผนการจัดฝกอบรม
ประจำปสอดคลองกับ
ความจำเปนในการฝก
อบรม เชน ทักษะการ
แกไขปญหาระหวางการ
จัดงาน การดูแลรักษา
ระบบพลังงาน การทำงาน
กับระบบไฟฟา การทำงาน
ที่มีโอกาสทำใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวย
รวมทั้ง การจัดอบรมตาม
กฎหมายดานความ
ปลอดภัยภายใต พรบ. 
ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554

- -

-

-



บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

(SS03 คะแนนรวม 2 คะแนน)

การสื่อสาร ประสานงาน 
และตอบสนองตอผูมีสวน
ไดสวนเสียกับสถานท่ีจัดงาน  
มีวิธีการ สำหรับการ
สื่อสาร ประสานงานและ
ตอบสนองตอผูจัดงานหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียตาม
ความเหมาะสม

SS
03

เอกสารขอมูลจากการ
จัดงานท่ีผานมา การส่ือสาร
ตามความจำเปน ตอผูจัด
งานและผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของกับการจัด
งาน เชน ชุมชนรอบขาง 
ผูใหบริการหรือผูรับจาง
ชวง พนักงาน ผูรวมงาน 
ทองถิ่น เปนตน
ชองทางการสื่อสารผาน
ระบบออนไลนหรือออฟ
ไลนที่สามารถตอบสนอง

-

-

การสื่อสาร

มีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะใน
การสื่อสาร ประสานงาน
และตอบสนองตอผูจัด
งาน หนวยงานภายนอก 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียตาม
ความเหมาะสม

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ
เสียงสะทอนจากผูจัด
งาน ผูรวมงานหรือผู
เกี่ยวของ และการตอบ
สนองโดยผูรับผิดชอบ

-

-

-

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 29

√√



30 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

การรับขอเสนอแนะ
หรือขอรองเรียน
มีแนวทางปฏิบัติ ระยะ
เวลาดำเนินการ ในการตอบ
สนองตอขอเสนอแนะ
รองเรียน หรือติชม จาก
ผูจัดงาน ผูรวมงาน หรือ
ผูเกี่ยวของ 
มีชองทางรองรับที่ชัดเจน 
หลากหลายรูปแบบ 
มีผูรับผิดชอบในการตอบ
สนอง หาสาเหตุ และ
ติดตามการปรับปรุงแกไข
อยางเหมาะสม

(SS04 คะแนนรวม 3 คะแนน)

SS
04

-

-

-

เอกสารขอมูลจากการ
จัดงานที่ผานมา เกี่ยวกับ
เสียงสะทอนจากผูจัดงาน
ผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของ 
และการตอบสนองโดย
ผูรับผิดชอบ รูปแบบทั้ง
ทางออนไลนหรือออฟ
ไลน
ขอมูลการวิเคราะหหา
สาเหตุ และกำหนด
แนวทางและระยะเวลา
ในการตอบกลับขอรอง
เรียนอยางชัดเจน เชน 
ภายในระยะเวลา 2 วัน 
หรือ 48 ชั่วโมงเปนตน 
แผนการปรับปรุงแกไข 
รวมทั้งการติดตามความ
คืบหนา เพื่อจัดการอยาง
เปนระบบ

-

-

-

√√

-

-

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)



(SS06 คะแนนรวม 3 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

(SS05 คะแนนรวม 1 คะแนน)

มีขั้นตอนการรับจองใช
บริการสถานที่จัดงานผาน
ระบบออนไลนหรือออฟไลน 
มีเจาหนาที่รับผิดชอบการ
จองสถานที่จัดงาน และ
สื่อสารขอมูลที่จำเปน รวม
ทั้งขอกำหนดเกี่ยวกับการ
ชำระเงินตามความเหมาะสม  
มีเอกสารคูมือสำหรับแจก
ผูจัดงาน ผูรวมงาน เพื่อ
ประชาสัมพันธรายละเอียด
ของสถานที่จัดงาน 

มีการสื่อสารนโยบายการ
ใชเสียง และ/หรือสนับสนุน
ใหผูจัดงานมีการใชเสียง
นอกอาคารใหเปนไปตาม
ขอบังคับทองถิ่น 

SS
06

SS
05

เอกสารขอมูลควบคุม
การใชเสียงจากกิจกรรม
ภายนอกอาคารของผูจัด
งานใหสอดคลองตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ
ทองถิ่น
บันทึกหลักฐานการ
สื่อสาร หรือขอแนะนำ
สำหรับผูจัดงาน เพื่อ
สนับสนุนใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือขอบังคับ
ทองถิ่น  

-

-

-

-

-

-

เอกสารขอมูลวิธีการจอง
ใชบริการสถานที่จัดงาน 
เงื่อนไขหรือขอกำหนด
เกี่ยวกับการใชบริการ 
และขอมูลประวัติ
การจัดงานที่ผานมา 
การสอบถามขอมูลผูรับผิด
ชอบ ประเมินความพรอม
และความเขาใจในการรับ
ลงทะเบียน
เอกสารคูมือเกี่ยวกับสถานท่ี
จัดงาน การเดินทาง พิกัด
แผนที่อิเล็กทรอนิกส แผนผัง  
สถานที่จัดงาน รวมทั้งขอ
ปฏิบัติเพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยตอการรวมงาน

-

-

-

การจองใชบริการ
สถานที่จัดงาน

นโยบายการใชเสียง
นอกอาคาร

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 31

√

√√



32 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

ST
01

ST ดานการจัดการอยางยั่งยืน (Sustainability Management, ST)

นโยบายสนับสนุนดาน
ความยั่งยืน
-

-

มีนโยบายที่แสดงความมุง
มั่นในการตอบสนองตอ
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และรักษาสิ่ง
แวดลอม เพื่อความยั่งยืน
ของสถานที่จัดงาน เขียน
เปนรูปแบบเอกสาร และ
สื่อสารตอผูเกี่ยวของ
มีแผนงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบทางสังคมที่
ชัดเจน

-

-

-

เอกสารขอมูลนโยบาย
ที่แสดงความมุงมั่นใน
การตอบสนองตอผล
กระทบดานเศรษฐกิจ
ตามปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสถานที่
จัดงานจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจ การชวยเหลือ
และสนับสนุนสังคม และ
การลดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม เพ่ือความย่ังยืน
ของสถานที่จัดงาน 
ลงนามโดยผูบริหาร  
ขอมูลการสื่อสาร
นโยบายตอผูปฏิบัติงาน
และผูเกี่ยวของ
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติในดานความ
รับผิดชอบทางสังคม
และรักษาสิ่งแวดลอม 
เชน ภาพถาย รายงาน
ดานการใชบริการหรือใช
สินคาสนับสนุนชุมชน
กิจกรรมการลดผลกระ
ทบตอสิ่งแวดลอม    

(ST01 คะแนนรวม 2 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

√√



ST
02

การจัดการวัสดุที่ไมใชแลว
และของเสีย

-

-

-

-

มีการจัดการวัสดุที่ไมใช
แลวจากการจัดงานหรือ
ของสถานที่จัดงานอยาง
เหมาะสม
มีวิธีการคัดแยกวัสดุที่ไม
ใชแลว เพ่ือนำกลับมาใชซ้ำ
หรือรีไซเคิล เพื่อลดการ
กำจัดทิ้งของของเสียให
นอยที่สุด
มีพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวม
ที่ถูกแยกจากพื้นที่จัดงาน 
ปองกันการรั่วไหล และ
กลิ่นรบกวน
ของเสียที่ตองกำจัดทิ้ง มี
เอกสารการกำจัดถูกตอง
ตามกฎหมาย
มีผูรับผิดชอบในการดูแล
และตรวจสอบการความ
เรียบรอย และกำจัดของ
เสีย

-

-

-

-

เอกสารขอมูลวิธีการ
คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว 
และของเสียที่ตองกำจัด
ทิ้ง การจัดเก็บ และการ
กำจัดใหสอดคลองตาม
กฎหมาย
สำรวจพื้นที่รวบรวมวัสดุ
ที่ไมใชแลวและของเสีย 
ภาพถายหรือบันทึกเกี่ยว
กับการตรวจสอบสภาพ
การจัดเก็บ ภาชนะบรรจุ 
การรั่วไหลหรือน้ำเสีย
จากของเสีย
เอกสารการเงินเกี่ยวกับ
การบริการเก็บขน รับซื้อ
วัสดุที่ไมใชแลว หรือ
กำจัดของเสีย จากผูที่ได
รับอนุญาตใหเปนผูเก็บ
ขนและกำจัดตามกฎหมาย
ผูรับผิดชอบมีความรูความ
เขาใจในการคัดแยกวัสดุ
ที่ไมใชแลว ดูแล และ
กำจัดของเสีย

(ST02 คะแนนรวม 4 คะแนน)

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 33

√√



34 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

(ST03 คะแนนรวม 3 คะแนน)

ST
03

การจัดการน้ำเสีย
ของสถานที่จัดงาน
-

-

-

มีวิธีปฏิบัติสำหรับบำบัดน้ำ
เสียจากกิจกรรมในสถาน
ที่จัดงานอยางเหมาะสม 
กอนปลอยสูทางระบายน้ำ
สาธารณะ สอดคลองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
มีทางระบายน้ำทิ้งจาก
อาคาร และ/หรือพ้ืนท่ี
นอกอาคารรอบสถานที่
จัดงานใหสามารถใชงาน
ไดดี ไมมีสิ่งสกปรกสะสม
หรืออุดตัน
มีการติดตามตรวจสอบ 
เพื่อใหคุณภาพน้ำทิ้ง
สอดคลองตามกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม

-

-

-

เอกสารวิธีการจัดการ
น้ำเสียจากกิจกรรมของ
สถานท่ีจัดงาน การบำบัด
กอนปลอยทิ้งจากอาคาร
ระบายสูลำรางสาธารณะ 
สำรวจพื้นที่อาคาร 
ระบบทอหรือรางระบาย
น้ำ ขอมูลที่เกี่ยวของตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายทองถิ่นที่
เกี่ยวของ เชน ขอบังคับ
กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา หรือจังหวัดใน
แหลงอุตสาหกรรม 
เปนตน
ขอมูลผลการติดตามตรวจ
สอบทางระบายน้ำทิ้งใน
อาคารและนอกอาคาร 
สามารถงานไดดี ไมมีสิ่ง
สกปรกสะสมหรืออุดตัน 

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

√√



สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 35

ST
04

น้ำใชในสถานที่จัดงาน
-

-

-

-

น้ำใชสำหรับสถานที่จัดงาน
มีปริมาณเพียงพอ
ตอการใชงาน
มีเอกสารขอมูลผลการตรวจ
สอบระบบทอและอุปกรณ
ของน้ำใชในสถานท่ีจัดงาน 
กรณีที่เกิดเหตุผิดปกติเกิด
ข้ึนกับระบบน้ำใช มีผูรับผิด
ชอบจัดการไดทันทวงที

-

-

บันทึกผลการติดตาม
ตรวจสอบ และดูแล
รักษาระบบทอน้ำใช 
ประเมินสภาพความพรอม
ใชงานอยางสม่ำเสมอ 

เอกสารขอมูลผลการจัด
งานที่ผานมา กำหนด
มาตรการฟนฟูใหกลับคืน
สภาพเดิม การปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
อยางเหมาะสม

บันทึกผล

การตรวจ

หลักฐานที่ควร

พิจารณา

รายการตรวจประเมินสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ

นอก
อาคาร

ใน
อาคาร

มี

(1)

ไมมี

(0)

√√

ST
05

การฟนฟูสภาพแวดลอม
สถานที่จัดงาน
มีแนวทางการจัดระเบียบ 
ทำความสะอาด และฟนฟู
พ้ืนท่ี รวมท้ังสภาพแวดลอม
ที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การจัดงานใหกลับสูสภาพ
ปกติ ภายหลังการจัดงาน
เสร็จสิ้น 

√√

(ST04 คะแนนรวม 3 คะแนน)

(ST05 คะแนนรวม 1 คะแนน)



บทที่ 3
กระบวนการตรวจประเมิน และการรับรอง



            1) การคัดเลือกผูตรวจประเมิน จำเปนตองพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติสอดคลอง

                ตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) มีความ

                เขาใจในมาตรฐานและไดรับการรับรองจาก สสปน. เทานั้น

            2) รวบรวมขอมูลที่จำเปนตอการวางแผนการตรวจประเมิน ไดแก ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ

                สถานที่จัดงานและสถานประกอบการ รวมทั้งที ่ตั ้งและหมายเลขโทรศัพทติดตอ 

                กฎหมายหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับกิจการและสถานท่ีจัดงาน หรือขอมูลท่ีอ่ืน ๆ จำเปน

        การวางแผนและเตรียมการสำหรับการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินที่ไดรับการรับรอง 

จาก สสปน. ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานมีขั้นตอนเบื้องตน ดังตอไปนี้

      การตรวจประเมิน เปนกระบวนการที่ผู ตรวจประเมินทำหนาที่ในการคนหาหลักฐานอยางเปน

ระบบเพื ่อทวนสอบการปฏิบัติสอดคลองตามขอกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยผูตรวจประเมินที่ไดรับการรับรองความสามารถจาก สสปน. 

ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานมีขั้นตอนเบื้องตน ดังตอไปนี้

3.2 ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐาน

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 37

- ผูตรวจประเมิน (Assessor) ผูผานการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาเปนผูตรวจประเมินที่มีขีด

  ความสามารถในการประยุกตความรูความสามารถสำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานสถานที่

  จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) และผานการพิจารณารับรองคุณสมบัติ

  ผูตรวจประเมิน จาก สสปน. 

- มี (Yes) ผลที่ไดจากการตรวจประเมินและถูกพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑการประเมินและ

  ตัวชี้วัดที่ระบุในขอยอยแตละขอ ของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัด

  กิจกรรมพิเศษ) 

- ไมมี (No) ผลที่ไดจากการตรวจประเมินและถูกพิจารณาวาไมเปนไปตามเกณฑการประเมินและ

  ตัวชี้วัดที่ระบุในขอยอยแตละขอ ของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัด

  กิจกรรมพิเศษ)

3.1 คำจำกัดความ

บทที่ 3 กระบวนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐาน

3.2.1 วางแผนและเตรียมการตรวจประเมิน (Planning and Preparation)



            1) ดำเนินการประชุมเปดการตรวจประเมิน โดยทีมผูตรวจประเมินชี้แจงขั้นตอนและวิธี

                การตรวจประเมิน หลักเกณฑในการตัดสินใจผลการตรวจประเมิน ชี้แจงมาตรการ

                ปองกันการเผยแพรขอมูลที่พบระหวางการตรวจประเมิน รวมทั้งแผนการตรวจ

                ประเมิน (Audit Plan) 

            2) ทำการตรวจประเมินโดยรวบรวมหลักฐานและขอมูล (Objective Evidences)

                เพื่อใชในการแสดงความสอดคลองตามขอกำหนดที่ระบุในเกณฑการตรวจประเมิน

                และตัวชี้วัดแตละรายการ นำมาประมวลผลและตัดสินใจผลการตรวจประเมินตาม

                มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) แนวทางใน

                การรวบรวมหลักฐาน ควรพิจารณาดังนี้

       หลังจากที่มีการวางแผนและเตรียมการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินตองเขาทำการตรวจ

ประเมินในสถานที่จัดงานและพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน โดยมีกระบวนการเบื้องตน ดังตอไปนี้

3.2.2 การตรวจประเมินในสถานที่จัดงาน (Onsite Assessment)

            3) ประสานงานกับตัวแทนผูประกอบการที่จะรับการตรวจประเมิน แจงกำหนดการ

                นัดหมายเบ้ืองตนทางโทรศัพท ช้ีแจงแนวทางในการเตรียมการเบ้ืองตน และสงเอกสาร

                ยืนยันวันและเวลาที่จะเขาทำการตรวจประเมิน พรอมทั้งแจงชื่อและหมายเลขติดตอ

                ของผูตรวจประเมิน

            4) ผูตรวจประเมิน ควรมีการเตรียมการ ดังนี้

                      - ทบทวนเอกสารขอมูล ทำความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานที่จัด

                        งานที่มีศักยภาพจัดกิจกรรม บริบทของอุตสาหกรรมไมซ และสถานการณใน

                        ปจจุบันที่สงผลกระทบตอการจัดงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เปนตน

                      - จัดทำแผนการตรวจประเมิน (Audit Plan) แสดงกำหนดการตรวจประเมิน

                        รายชื่อผู ตรวจประเมิน หัวขอที่จะทำการตรวจประเมิน และประสานงาน

                        กับผูประกอบการเพื่อสงแผนการตรวจประเมินและแนะนำสิ่งที่จำเปนเพื่อ

                        สนับสนุนการตรวจ ไดแก สถานที่สำหรับการตรวจประเมินและประชุมชี้แจง 

                        ผูตอบขอซักถามหรือผูรับการตรวจ เอกสารขอมูลที่แสดงผลการปฏิบัติตาม

                        ขอกำหนดของมาตรฐาน เพื่อใหการตรวจประเมินเปนไปตามวัตถุประสงค

                        ที่กำหนด

38 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



                      -  สำรวจพื ้นที ่จัดกิจกรรม ลักษณะที่มีการจัดเตรียมเพื ่อนำมาใชในการจัด

                         กิจกรรม พื้นที่จุดรวมผูรวมงาน พื้นที่สนับสนุน โครงสรางพื้นฐานและสวน

                         สนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม สอดคลองกับเกณฑการตรวจ          

                         ประเมินและตัวชี้วัดที่กำลังตรวจประเมิน

                       - การสัมภาษณผูปฏิบัติงานหรือผูเกี ่ยวของ เพื่อประเมินความรูความเขาใจ

                         ความสามารถ และความตระหนักของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามขอกำหนด

                         ที่ระบุในเกณฑการประเมินและตัวชี้วัด เชน ผูรับผิดชอบสวนตาง ๆ ของพื้นที่

                         จัดกิจกรรม และสวนสนับสนุนตาง ๆ รวมทั้งผูดูแลการจัดการการจัดงาน

                         กิจกรรม เพื่อประเมินประสิทธิผลในการรักษามาตรฐานอยางเปนระบบเปนตน    

                       - เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการสวนตางๆ ในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง

                         บันทึกหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติสอดคลองกับ

                         เกณฑการประเมินและตัวชี้วัด

            3) ระหวางการตรวจประเมิน ผู ตรวจประเมินเก็บรวบรวมหลักฐานโดยอาศัยความ

              เข าใจในความต องการของข อกำหนดตามเกณฑการประเม ินและต ัวช ี ้ ว ัด

              ในแตละขอ โดยประยุกตทักษะตาง ๆ ประกอบกับการคนหาหลักฐานที่เปนไปได  

             อยางสมเหตุสมผล ดวยการสังเกตจากกิจกรรม กระบวนการสภาพแวดลอมการ

              ปฏิบัติงานจริง และจดบันทึกขอมูลหลักฐานที ่พบใหชัดเจนเพื ่อประกอบการ

              พิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของขอกำหนดตามมาตรฐาน 

            4) ผูตรวจประเมินจำเปนตองสรุปประเด็นที่ตรวจพบเบื้องตนตอองคกรที่รับการตรวจ

                ประเมิน เพื่อความเขาใจตรงกันและทวนสอบความถูกตอง ไดแกภาพรวมของประเด็น  

                ที่ตรวจพบ (Finding) ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หลักฐานที่รวบรวมได และเกณฑการ

                ประเมินที่นำมาอางอิงอยางตรงไปตรงมา 

            5) สรุปภาพรวมผลการตรวจประเมินเบื้องตนและแนะนำแนวทางการดำเนินการขั้นตอไป

                ที่องคกรผูประกอบการควรทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป ไดแก การพบความไม

                สอดคลอง ขอเสนอแนะเพื่อเปนทางเลือกในการตัดสินใจปรับปรุงแกไข การวิเคราะห

                หาสาเหตุและพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไข เปนตน

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 39



       ภายหลังการตรวจประเมิน หากพบวาตัวชี้วัดใดถูกบงชี้วา “ไมมี (No)” ผูตรวจประเมินจะมี

การรองขอใหดำเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งองคกรควรพิจารณาวิเคราะหหาสาเหตุ กำหนดแนวทาง

ที่เปนไปไดเพื่อนำไปปรับปรุงแกไข และดำเนินการปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จ หรือไดรับการยอมรับ

จาก สสปน. โดยองคกรตองนำเสนอผลการดำเนินการปรับปรุงแกไขแก สสปน. เพื่อพิจารณาปรับ

สถานะผลการประเมิน ภายใน 45 วันทำการ หลังจากนั้นผูตรวจประเมินดำเนินการทำรายงาน

สรุปผลการตรวจประเมินตอ สสปน. เพื่อนำเขาสูกระบวนการทวนสอบผลเพื่อพิจารณาอนุมัติผล

การตรวจประเมินตามมาตรฐาน

3.2.3 การรายงานและติดตามผลการตรวจประเมิน (Report and Follow-up)

40 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

       คณะกรรมการฯ ทำการประชุมเพื ่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน อนุมัติผลการตรวจ

ประเมิน และอนุมัติการออกใบรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยใบรับรองที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ มีอายุรวม 3 ป 

3.2.4 การอนุมัติผลการตรวจประเมินและใบรับรอง (Certification Decision and Approval)

 

        1) ตราสัญลักษณมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) 

            มีอายุการรับรอง 3 ป 

        2) ผูประกอบการตองติดตั้งตราสัญลักษณ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับมอบตามวิธีการ

            ที่ระบุไวในภาคผนวก 

        3) ผูประกอบการตองแสดงตราสัญลักษณ จุดรวมผูรวมงาน และชวงเวลาที่ไดรับการรับรอง

            มาตรฐานบนเอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการขาย และเว็บไซต เพ่ือใหผูใชบริการไดรับทราบ

3.2.5 การติดตั้งและการแสดงตราสัญลักษณ



     กระบวนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ) (TMVS Special Event Venue Certification Process)

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 41

สงเอกสารใบสมัคร และผลการ

ประเมินตนเอง

ตรวจสอบเอกสารประกอบการ

สมัครของผูประกอบการ

กำหนดวันตรวจประเมินและแจง

กลับผูประกอบการ

ตรวจประเมินมาตรฐาน 

TMVS Special Event Venue 

     1. การสมัครขอการรับรอง



     2. การตรวจประเมิน 

42 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

ผาน

(ผลการตรวจ “มี”≥85%)

ไมผาน 

(ผลการตรวจ “มี”<85%)

ผูตรวจทำรายงานผลการตรวจประเมิน
หนวยงานปรับปรุงแกไข ความไมสอดคลอง 

และรายงานผล ตอผูตรวจประเมิน

ผูตรวจประเมินติดตามผลการปรับปรุงแกไข

ผูตรวจทำรายงานผลการตรวจประเมิน



รายงานผลการตรวจประเมินตอคณะกรรมการ

คณะกรรมการทวนสอบผลการตรวจประเมิน

คณะกรรมการอนุมัติและรับรองผลการตรวจ

ประเมิน

ออกใบรับรอง 

ภาพที่ 2 กระบวนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) (TMVS Special Event Venue Certification Process) 

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 43

3. การรับรองผลการตรวจประเมิน



บทที่ 4
แนวทางการพิจารณา เกณฑประเมิน
และตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)



สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 45

     แบบรายการตรวจประเมิน มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) 

(Audit Checklists for Special Event Venue) นอกจากจะสามารถนำมาใชในการตรวจประเมินโดยผู

ตรวจประเมินที่ผานการรับรองจากสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ 

สสปน. เพ่ือการรับรองมาตรฐานแลวน้ัน สถานประกอบการยังสามารถนำแบบรายการตรวจประเมินน้ีมาใชใน

การประเมินตนเอง (Self-assessment) เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรอง อยางไรก็ตามเกณฑประเมินและตัวชี้วัด (Assessment Criteria) เปนภาษามาตรฐานที่สามารถนำ

ไปประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท องคกรจึงจำเปนตองมีการตีความหรือขยายความ และทำความ

เขาใจ เพื่อประสิทธิภาพในการนำไปประยุกตใชและเพื่อการตรวจประเมิน ดังนั้นผูจัดทำจึงไดเพิ่มบทขยาย

ความแนวทางการพิจารณาตามขอกำหนดสากล เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น แนวทางการพิจารณา

หลักฐานเพื่อนำมาใช ในการตัดสินใจและประมวลผลประกอบการสรุปผลการตรวจประเมิน โดยพิจารณา

จากหลักฐานท่ีไดรับการคัดสรรและมีความเปนไปไดเพียงพอสำหรับการแสดงผลการปฏิบัติจริงตามเกณฑ

ประเมินและตัวชี้วัด โดยหลักฐานที่เปนไปไดที่ถูกนำมาอางอิงอาจอยูในรูปเอกสารขอมูล คำตอบที่ได

จากการสัมภาษณผูรับการตรวจประเมิน สภาพที่พบระหวางการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ ่งที ่ตาง ๆ ที่

สามารถสัมผัสได และสามารถใชในการอางอิงหรือแสดงผลการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินและตัวชี้วัดได

อยางเปนรูปธรรม (Objective Evidences) เหมาะสมกับธรรมชาติของสถานท่ีจัดงานและลักษณะกิจกรรม

ท่ีทำการตรวจประเมิน เปนตน

บทที่ 4 แนวทางการพิจารณาเกณฑประเมินและตัวชี้วัด 
(Guidelines for The Assessment Criteria Interpretation)



√√

√√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

P     ดานกายภาพของสถานที่จัดงาน (Physical Event Venue)

P01   พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม 

        ของสถานที่จัดงานหรือพื้นที่

        จุดรวมผูรวมงาน

            - มีลักษณะเปนพื้นที่ราบ 

              เตียนโลง 

            - กรณีพื้นที่ในอาคาร 

              มีการระบายอากาศ

              เพียงพอเหมาะสมตอ

              จำนวนผูรวมงานเมื่อ

              อยูรวมกัน

- พื้นที่จัดกิจกรรมนอกอาคารควรมีพื้นที่

  เพียงพอ สามารถรองรับกิจกรรมตาง ๆ และ

  จำนวนผูเขารวมงานไดไมหนาแนนเกินไป 

  และมีความปลอดภัย โดยมีขนาดพื้นที่เฉลี่ย 

  อยางนอย 1 ตารางเมตรตอคน สำหรับการจัด

  กิจกรรมในชวงปกติ และมีพื้นที่อยางนอย 4 

  ตารางเมตรตอคน สำหรับการจัดกิจกรรมใน 

  ชวงที่มีการควบคุมการระแพรระบาดของโรค 

  เปนตน

P02   พื้นที่สำหรับติดตั้งเวที

        มีความปลอดภัย

            - มีความแข็งแรง ไมยุบ

              หรือไมทรุดตัว

            - มีรายงานผลการตรวจ

              สอบและระบุพิกัดการ

              รับน้ำหนักของพื้นโดย

              วิศวกรโยธา

- สภาพพื้นที่ซึ่งใชเปนที่ตั้งเวที จำเปนตอง

  พิจารณาเรื่องความปลอดภัย ไดแก สภาพ

  ความแข็งแรงของพื้น การทรุดตัวหรือยุบตัว 

  รวมทั้งไมมีน้ำขัง พื้นสามารถรอบรับน้ำหนัก

  โดยรวมของเวทีและสิ่งติดตั้งบนเวทีไดอยาง  

  ปลอดภัย 

- มีการตรวจสอบประเมินสมรรถนะการรับน้ำ 

  หนักบรรทุกของพื้นและยืนยันปลอดภัยโดย

√√

ตารางที่ 3 แนวทางการพิจารณาเกณฑประเมินและตัวชี้วัด มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

46 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



√√

√√

ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  วิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอยาง  

  สม่ำเสมอ เชน พิจารณาอยางนอยตามแนว

  โนมการทรุดตัวของพื้นที่ หรือประเมินทุกป     

  เปนตน 

P03   พื้นที่จัดเตรียมอาหาร

        สะอาด ถูกสุขลักษณะดังนี้

            - มีพื้นที่เพียงพอ แยก

              เปนสัดสวนชัดเจน

              หรือจัดหาฉากกั้นที่

              เหมาะสม ในกรณีไมมี

              พื้นที่แยกชัดเจน

            - มีอากาศถายเทเพียงพอ

              ไมมีกลิ่นรบกวน ไมมีสิ่ง 

              สกปรก/ของเสีย เปรอะ

              เปอนในพื้นที่ มีรายการ

              ผูใหบริการดานอาหาร 

              ในกรณีที่จำเปน 

              ตามความเหมาะสม

         

- พื้นที่จัดเตรียมอาหาร จำเปนตองมีขนาดของ

  พื้นที่เพียงพอ แยกพื้นที่เฉพาะเปนสัดสวน 

  และมีการปดกั้นมิใหมองเห็นไดจากภายนอก

  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวก

  ตอการรักษาสุขลักษณะ 

- พื้นที่เตรียมอาหารในอาคาร จำเปนตองมี

  อุปกรณระบายอากาศระหวางการประกอบ

  อาหาร เชน hood ดูดอากาศออกนอกพื้นที่ 

  กำจัดกลิ่นและละอองน้ำมันจากการประกอบ

  อาหาร และมีอุปกรณนำอากาศไหลเขาเพื่อ

  รักษาสมดุลการไหลเวียน ลดกลิ่นรบกวน 

  อยางไรก็ตาม อุปกรณระบายอากาศจำเปน

  ตองมีการดูแลรักษาเครื่องจักรใหมีประสิทธิ-

  ภาพ โดยชางผูชำนาญ

- ขยะและของเสียจากการเตรียมอาหารถูก

  บรรจุในถังหรือภาชนะปดมิดชิด สามารถรอง

  รับปริมาณไดเพียงพอ ไมชำรุด เพื่อปองกัน

  กลิ่นรบกวนและน้ำชะจากของเสีย รวมทั้งมี

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 47



√√

ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ทางระบายน้ำ สามารถระบายน้ำเสียออก

  ไดตลอดระยะเวลาที่มีการใชงานพื้นที่ 

- ควรมีผูรับผิดชอบติดตามดูแลความสะอาด   

  ความเปนระเบียบเรียบรอยเปนประจำทุกวัน 

  เพื่อรักษาสุขอนามัยในระหวางการจัดงาน 

  รวมทั้ง ควรมีมาตรการควบคุมแมลง สัตว

  รบกวน (Pest Control)  

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

- สภาพพื้นที่ซึ่งใชเปนที่ตั้งเวที จำเปนตอง

  พิจารณาเรื่องความปลอดภัย ไดแก สภาพ

  ความแข็งแรงของพื้น การทรุดตัวหรือยุบตัว 

  รวมทั้งไมมีน้ำขัง พื้นสามารถรอบรับน้ำหนัก

  โดยรวมของเวทีและสิ่งติดตั้งบนเวทีไดอยาง  

  ปลอดภัย 

- มีการตรวจสอบประเมินสมรรถนะการรับน้ำ 

  หนักบรรทุกของพื้นและยืนยันปลอดภัยโดย

- ควรมีเอกสารขอมูลท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับ

  การเดินทาง แผนท่ีเสนทาง และ Lay-out 

  แสดงท่ีต้ังและเสนทางจราจร การเดินรถ หรือ

  การสัญจรสาธารณะ 

- ตำแหนงท่ีต้ังของสถานท่ีจัดงาน ควรคนหาได

  สะดวกจากแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส เชน Google 

  Map Application ควรมีรายละเอียดชัดเจน 

  เพ่ิมเติม กรณีท่ีต้ังหรือตำแหนงมีความ

  ซับซอน เชน ช้ันในอาคาร จุดสังเกตใกลเคียง 

  เปนตน

- ปจจัยดานการจราจรเปนผลกระทบจาก

  ภายนอกท่ีอาจสงผลตอความพึงพอใจในดาน

  การเดินทางของผูรวมงาน จึงควรจัดใหมี

  ขอมูลเก่ียวกับเสนทางจราจร พ้ืนท่ีบริเวณ

  รอบสถานท่ีจัดงาน และจัดทำ Lay-out แสดง

P04   ที่ตั้งของสถานที่จัดงาน 

           - ตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งมีระบบ     

             ขนสงไปยังสถานที่

             จัดงานไดสะดวก

           - สามารถคนหาไดจาก

             แผนที่อิเล็กทรอนิกส 

             มีขอมูลแสดงตำแหนง

             ถูกตองตรงตามสถานที่

             ตั้งจริง

         

P05   การจัดการจราจรของสถาน

        ที่จัดงาน 

          - มีเสนทางผานเขา-ออก 

            สะดวก มีมากกวา 1 

            เสนทาง 

√√

√√

48 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ตำแหนงที่ตั้ง เสนทางจราจร และทางเขา

  -ออก สื่อสารตอผูจัดงาน และผูเกี่ยวของ

- ควรกำหนดผูรับผิดชอบดานการจราจรของ 

  สถานที่จัดงาน และ/หรือ จัดหาโดยผูจัดงาน

  รวมดวย เพื่อทำหนาที่สื่อสารหรือใหขอมูล 

  เกี่ยวกับเสนทางที่ใชเปนทางสัญจรเขาสู

  บริเวณสถานที่จัดงาน รวมทั้งจัดการจราจร

  เพื่อลดความหนาแนนตลอดเวลาการจัดงาน 

  เพื่อลดผลกระทบตอผูรวมงานและลดประเด็น

  ขอรองเรียนหรือความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้น

  ตอชุมชนหรือผูอยูอาศัยในพื้นที่เสนทางเขาสู

  บริเวณงาน

- ปจจุบันผูรวมงานใหความสำคัญกับความ

  เพียงพอและความปลอดภัยของที่จอดรถ 

  ผูรวมงานจึงมักนำรถสวนตัวเดินทางมาเอง 

  ดังนั้นผูประกอบการจำเปนตองจัดเตรียม

  สถานที่สำหรับจอดรถเพียงพอ ทั้งนี้อาจจัดหา

  พื้นที่ใหบริการจอดรวมกับภาคเอกชน

- นอกจากนี้ ผูประกอบการจำเปนตองจัดให

  มีสถานที่จอดรถรองรับผูสูงอายุ และคนพิการ 

  โดยจัดหาใหมีพื้นที่ที่ี่ี่เอื้ออำนวยตอผูตองการ

  ความชวยเหลือพิเศษ ตามประกาศกระทรวง

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

P06  พื้นที่บริการจอดยานพาหนะ

         - มีพื้นที่จัดไวเพื่อให

           บริการจอดรถ และมี

           พื้นที่จอดรถรองรับผูที่

           จำเปนตองใหการดูแล

           เปนพิเศษ

         - มีเสนทางเชื่อมไปยังพื้น

           ที่จัดงาน สามารถเดิน

           เทาไดปลอดภัย และมี

           แสงสวางเพียงพอ

- สามารถจัดหาหรือประสาน

  งานใหมีเจาหนาที่อำนวย 

  ความสะดวกดานจราจร

  เมื่อมีการรองขอจาก

  ผูจัดงาน

√√

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 49



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

  มหาดไทยที่ออกกฎกระทรวงกำหนด

  สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ

  ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

- มีการรักษาความปลอดภัย การตรวจประเมิน

  จำเปนตองสำรวจพื้นที่ที่จัดไวเปนที่จอดรถ 

  ประเมินความปลอดภัยในการเดินจากที่จอด

  รถไปยังบริเวณที่จัดงานไดงาย  

- ความสะดวกและปลอดภัยมีผลตอความพึง

  พอใจของผูรวมงาน ควรสำรวจพื้นที่จอดรถ

  หรือยานพาหนะ ประเมินเสนทางที่กำหนด

  เปนทางเดินเทาที่มีความปลอดภัยจากรถ

  ที่สัญจรหรืออันตรายจากสิ่งที่อยูขางทาง

- พ้ืนท่ีสำหรับ รับ-สงผูโดยสารท่ีมารวมงานหรือ

  ขนถายส่ิงของท่ีตองใชในพ้ืนท่ีจัดงาน ควรมี

  การสำรวจความพรอมในการใชงานอยาง

  ปลอดภัย มีแผนผัง ท่ีกำหนดใหเปนจุด รับ-สง 

  ผูเขารวมงานท่ีปลอดภัย 

- บริเวณจุดรับ-สงผูรวมงานควรมีเจาหนาท่ี

  จัดการจราจรหรืออำนวยความสะดวก 

  เพ่ือกระจายรถ ไมกอใหเกิดการแออัดหรือ

  สะสมของรถท่ีเขาในพ้ืนท่ี

50 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

          - สามารถจัดหาพื้นที่

            บริการจอดรถสำรอง

            เพิ่มเติมไดในกรณีที่มี

            การรองขอ

          - สามารถจัดหาใหมีรถรับ

            -สง หรือรถรวมไวบริการ 

            กรณีพื้นที่จอดอยู

            หางไกลไมสามารถ

            เดินเทาได 

         

 P07   จุดรับสง (Drop-off) ผูรวม

        งาน และ/หรือขนถายส่ิงของ

           - มีความปลอดภัย 

             ไมสรางผลกระทบตอผู

             รวมงานหรือผูเกี่ยวของ

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

- ควรสำรวจอาคารสถานที่จัดงาน สำหรับ

  ติดตั้งปายในบริเวณทางเขา-ออก ในลักษณะ

  ที่พรอมใชงานอยางปลอดภัย จำเปนตองมี

  แสงสวางสองชวยใหมองเห็นไดชัดเจน 

  ไมถูกบดบัง หรือมีรายละเอียดที่สามารถอาน

  ไดชัดเจนเชนกัน

- ความเหมาะสมของวัสดุที่ใชทำปายที่มีความ

  แข็งแรง ใชงานไดนาน เชน โลหะ หรือวัสดุ

  อื่น ๆ ที่แข็งแรงเพียงพอ 

- ขนาดตัวหนังสือหรือสิ่งที่แสดงบนปาย

  ควรมองเห็นไดชัดเจนสามารถมองเห็น

  รายละเอียดของปายไดชัดเจน  

- ตัวหนังสือที่ใชสื่อสารบนปายอยางนอยควร

  ใชภาษาไทย และควรพิจารณาการใชภาษา

  เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมายที่มารวมงาน         

  ในแตละครั้ง เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

  มากยิ่งขึ้น

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 51

P08   ปายบอกเสนทางและ

        สัญลักษณในอาคาร มีความ

        พรอมใชงาน สามารถมอง

        เห็นไดชัดเจน และ

           - มีปายบงช้ีทางเขา-ออก

             ของสถานท่ีจัดงานและ

             ปายสัญลักษณแสดง

             จุดอำนวยความสะดวก

             ตาง ๆ เชน หองน้ำ 

             ลานจอดรถ ทางหนีไฟ 

             ฯลฯ ที่สามารถมองเห็น

            ไดชัดเจน

          - ปายและสัญลักษณที่ใช

            เปนชนิดถาวร

          - สามารถสื่อสารไดเขาใจ

            ใชภาษาไทยและ/หรือ

            ภาษาที่เหมาะสมกับกลุม

            เปาหมายของการจัดงาน

            

       

         

P09   ปายบอกเสนทางและ

        สัญลักษณนอกอาคาร 

        มีความพรอมใชงาน มีไฟ

        สองสวาง สามารถมองเห็น

        ไดชัดเจน และ

         

√

√

- สถานท่ีจัดงานนอกอาคารบริเวณทางเขา-ออก 

  ควรมีการสำรวจจุดท่ีใชสำหรับติดต้ังปาย 

  ในลักษณะท่ีทำใหปายมีความม่ันคงพรอม

  ใชงานอยางปลอดภัย กำจัดส่ิงท่ีอาจบดบังปาย 

  และจัดใหมีแสงสวางสองชวยใหมองเห็น



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

√√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

  รายละเอียดไดชัดเจน

- ความเหมาะสมของวัสดุที่ใชทำปายที่มี

  ความแข็งแรง ตามความเหมาะสมในการ

  ใชงาน เชน โลหะ อะคริลิค หรือวัสดุอื่น ๆ 

  ที่แข็งแรงเพียงพอ สามารถคงสภาพ

  การใชงานไดตลอดระยะวลาการจัดงาน

- ขนาดตัวหนังสือหรือสิ่งที่แสดงบนปาย

  ควรมองเห็นไดชัดเจนสามารถมองเห็น

  รายละเอียดของปายไดชัดเจน  

- ตัวหนังสือที่ใชสื่อสารบนปาย อยางนอยควร

  ใชภาษาไทย และควรพิจารณาการใชภาษา

  เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมายที่มารวมงานใน

  แตละครั้ง เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

  มากยิ่งขึ้น

- พื้นที่ซึ่งจัดเตรียมสำหรับการปฐมพยาบาลใน

  สถานที่จัดงาน ควรเปนพื้นที่ที่มีความพรอม

  ในการใหบริการไดอยางสะดวกทันทวงที 

  ควรอยูในจุดที่ใกลสถานที่จัดงานและ

  มีทางเขา-ออกสะดวก งายตอการลำเลียง

  ผูปวยและอุปกรณที่จำเปน 

- ควรมีเอกสารแผนผัง หรือ Lay-out แสดง

  ตำแหนงที่ตั้งของจุดปฐมพยาบาล เพื่อความ

52 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

            - มีปายบอกทางหลัก

              สำหรับเขา-ออก

            - ปายและสัญลักษณที่ใช 

              เปนชนิดถาวรหรือ

              ชั่วคราว

            - สามารถสื่อสารไดเขาใจ

              ใชภาษาไทย และ/หรือ

              ภาษาที่เหมาะสมกับ

              กลุมเปาหมายของ

              การจัดงาน

P10  จุดปฐมพยาบาล

         - มีพื้นที่ หอง หรือสิ่งปลูก

           สรางสำหรับตั้งหนวย

           ปฐมพยาบาลอยูใน

           สภาพพรอมใชงาน 

           และเขาถึงไดสะดวก

         - มีบุคลากรที่มีความรู

           ดานการพยาบาลเบื้องตน 



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  สะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 

- สิ่งกอสรางของพื้นที่ใหการปฐมพยาบาล 

  ตองมีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบระบาย

  อากาศที่ลดการสะสมของเชื้อโรค และ

  สามารถควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค

  หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม

- จัดเตรียมความพรอมในดานบุคลากรการ

  แพทยและพยาบาล พรอมเครื่องมือแพทย 

  และอุปกรณฉุกเฉินที่จำเปน

- การใหบริการดานการปฐมพยาบาลหรือดูแล

  ผูปวยเบื้องตน ควรทำโดยบุคลากรที่มีความรู

  ความสามารถดานการพยาบาล หรือดานการ

  แพทยซึ่งอาจจัดหาโดยใชบริการจากสถาน

  พยาบาลในพื้นที่ใกลเคียง

- หองสุขาควรจัดใหมีอยางเพียงพอตอจำนวน

  ผูรวมงาน ซึ่งอาจจัดหาเพิ่มเติมเปนหองสุขา

  เคลื่อนที่ หรือจัดหาผูใหบริการรวมจาก

  ภายนอก 

- สถานที่จัดงานควรจัดใหมีหองสุขาที่มีความ

  พรอมตอการรองรับบุคคลที่จำเปนตองใหการ

  ดูแลเปนพิเศษใหสามารถใชบริการไดอยาง

  ปลอดภัย ตามกฎกระทรวงมหาดไทย

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 53

              หรือจัดหาบุคลากรสนับ

              สนุนจากภายนอกปฏิบัติ

              หนาที่ตลอดระยะเวลาที่มี

              การจัดงาน ไดในกรณีที่

              รองขอ

            - มีรายชื่อสถานพยาบาล

              สำรองในพื้นที่ กรณีจำเปน

              เพื่อรองรับผูปวยระหวาง

              การจัดงาน

P11  หองสุขาในสถานที่จัดงาน

         - จัดใหมีบริการหองสุขา

           แยกสำหรับชายและหญิง 

           มีหองสุขาสำหรับผูสูงอายุ 

           คนพิการหรือทุพพลภาพ 

           ที่ไดมาตรฐานตาม

           กฎหมายใหเพียงพอตอ

           ผูรวมงาน

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร

  สำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- หองสุขาสำหรับบุคคลทั่วไปควรจัดแยก

  สำหรับชายและหญิงอยางชัดเจน มีปายบงชี้

  บริเวณทางเขา และตองมีจำนวนอยางเพียง

  พอ โดยสามารถอางอิงการคำนวนตามตาราง

  แนบทายกฎกระทรวง ฉบับที ่63 (พ.ศ. 2551) 

  ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

  แยกตามประเภทของอาคาร 

- กฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขลักษณะ

  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ออกตาม

  ความใน พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  กำหนดใหสถานที่มีการจัดงานมหรสพ

  งานเทศกาล งานแสดงสินคา การชุมนุม

  การชุมนุมสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นใดใน

  ลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งใชเวลาในการ

  ดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมงขึ้นไป ผูจัดหรือ

  ผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาวตองจัดให

  มีสวม สวมสาธารณะ สวมเคลื่อนที่ หรือสวม

  ชั่วคราว ที่ถูกสุขลักษณะลักษณะของหองสุขา

  สาธารณะตามกฎหมาย

- หองสุขาในสถานที่จัดงานควรมีผูดูแลรักษา

54 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

            - มีผูรับผิดชอบดูแลความ

              สะอาด ตามความเหมาะ

              สมตอจำนวนผูรวมงาน

            - มีการติดตามตรวจสอบ 

              ใหสะอาดและเปนระเบียบ

              เรียบรอยสม่ำเสมอ

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

  สะอาด และตรวจสอบความพรอมของ

  อุปกรณท่ีจัดไวบริการใหอยูในสภาพท่ีดีและมี

  เพียงพอตอการใชงานตลอดเวลา

- ควรติดบันทึกตารางเขาทำความสะอาดของ

  แมบาน และชองทางติดตอผูรับผิดชอบ เพ่ือ

  ส่ือสารใหผูใชบริการทราบในกรณีจำเปน

- นโยบายดานความปลอดภัยเปนการแสดง

  เจตนารมณและความมุงม่ันของผูบริหารของ

  องคกรสถานท่ีจัดงานในการใหความสำคัญ               

  ตอความปลอดภัยของทุกคนท่ีเก่ียวของกับ             

  สถานท่ีจัดงานจึงควรเขียนเปนเอกสาร และ

  มีการส่ือสารผานชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร

  อิเล็กทรอนิกส หรือแผนติดประกาศ

- เน้ือหาของนโยบายดานความปลอดภัยควร

  ใหความสำคัญตอการลดแหลงอันตรายใน

  สถานท่ีจัดงาน ท่ีมีความเส่ียงตอการบาดเจ็บ 

  เจ็บปวย และสวัสดิภาพของผูปฏิบัติหนาท่ี

  ภายในสถานท่ีจัดงาน เชน ความปลอดภัยใน

  การใชเคร่ืองจักรท่ีมีสวนเคล่ือนไหว อุปกรณ

  ไฟฟา แหลงพลังงาน สารเคมี เช้ือโรคหรือ

T     ดานเทคโนโลยี พลังงาน และความปลอดภัย (Energy and Safety 
      Technology)

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 55

T01  นโยบายดานความปลอดภัย

       มีนโยบายดานความปลอดภัย 

       ใหความสำคัญกับการปองกัน

       บาดเจ็บ เจ็บปวย และรักษา

       สวัสดิภาพภายในสถานที่

       จัดงานจากภัยพิบัติตาง ๆ 

       ที่อาจเกิดขึ้น

          - เขียนในรูปแบบเอกสาร 

            และอนุมัติโดยผูบริหาร

          - สื่อสารนโยบายตอ

            ผูจัดงาน และผูเกี่ยวของ

            ทราบ

         

√√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



√√

ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  หรือส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามปจจัย เส่ียง

  ท่ีเกิดข้ึนไดจากการจัดกิจกรรมในสถานท่ีจัดงาน 

- การจัดกิจกรรมอาจมีการนำแหลงพลังงาน

  ในลักษณะตาง ๆ มาใชในสถานท่ีจัดงาน เชน 

  พลังงานไฟฟาจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟา พลัง

  งานลมจากระบบคอมเพรสเซอร หรือระบบ

  พลังงานในลักษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเปนอันตราย

  ตอผูรวมงาน ควรมีการปดก้ัน ติดปายหรือ

  สัญลักษณเตือนอันตรายตามมาตรฐานสากล 

  และใชภาษาท่ีเหมาะสมตอการส่ือสารตอกลุม

  ผูรวมงาน

- ควรมีการประเมินความเส่ียงตอการบาดเจ็บ

  หรือเจ็บปวย กำหนดมาตรการรองรับ และ

  จัดผูรับผิดชอบทำการตรวจสอบความปลอดภัย

  เคร่ืองจักร อุปกรณ การเดินสายไฟหรืออุปกรณ

  เช่ือมตอไปยังพ้ีนท่ีสวนท่ีตองการใชงานตามหลัก

  วิศวกรรมใหมีความปลอดภัยเพียงพอ

- ควรสัมภาษณวิศวกรหรือชางผูดูแลระบบ

  พลังงานตาง ๆ เพ่ือทวนสอบข้ันตอนการ

  ควบคุมคุณภาพการติดต้ัง การเดินระบบทอ

  
56 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

T02  แหลงพลังงาน

       สำหรับสถานที่จัดงาน

        เครื่องกำเนิดไฟฟา

        และหรือแหลงกำเนิดพลังงาน 

        อื่น ๆ เชน ระบบลมที่ใชงาน

        ในสถานที่จัดงาน 

          - มีพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักร

            และระบบลำเลียงที่จำเปน

             และกำหนดเขตปลอดภัย

             (Safe Space) ปดกั้นเพื่อ 

            ปองกันผูไมเกี่ยวของ

          - มีการติดตามตรวจสอบ

            ความพรอมใชงานโดย

            อยางสม่ำเสมอชางผู

            ชำนาญหรือวิศวกรของ

            สถานที่จัดงานหรือ

            จัดหาจากภายนอก

            ตามความเหมาะสมเพื่อ

            ความปลอดภัย

          - กรณีจัดหาจากภายนอก 

         

√√

  ส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามปจจัยเส่ียงท่ี

  เกิดข้ึนไดจากการจัดกิจกรรมในสถานท่ีจัดงาน 

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



  ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

  สะอาด และตรวจสอบความพรอมของ

  อุปกรณท่ีจัดไวบริการใหอยูในสภาพท่ีดีและมี

  เพียงพอตอการใชงานตลอดเวลา

- ควรติดบันทึกตารางเขาทำความสะอาดของ

  แมบาน และชองทางติดตอผูรับผิดชอบ เพ่ือ

  ส่ือสารใหผูใชบริการทราบในกรณีจำเปน

- นโยบายดานความปลอดภัยเปนการแสดง

  เจตนารมณและความมุงม่ันของผูบริหารของ

  องคกรสถานท่ีจัดงานในการใหความสำคัญ               

  ตอความปลอดภัยของทุกคนท่ีเก่ียวของกับ             

  สถานท่ีจัดงานจึงควรเขียนเปนเอกสาร และ

  มีการส่ือสารผานชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร

  อิเล็กทรอนิกส หรือแผนติดประกาศ

- เน้ือหาของนโยบายดานความปลอดภัยควร

  ใหความสำคัญตอการลดแหลงอันตรายใน

  สถานท่ีจัดงาน ท่ีมีความเส่ียงตอการบาดเจ็บ 

  เจ็บปวย และสวัสดิภาพของผูปฏิบัติหนาท่ี

  ภายในสถานท่ีจัดงาน เชน ความปลอดภัยใน

  การใชเคร่ืองจักรท่ีมีสวนเคล่ือนไหว อุปกรณ

  ไฟฟา แหลงพลังงาน สารเคมี เช้ือโรคหรือ

√√

ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ไปยังสวนตางๆ ของพ้ืนท่ีใชงาน และควบคุม

  การทำงานของเคร่ืองจักรตาง ๆ รวมท้ังการติดตาม

  ตรวจสอบคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัย

- ทวนสอบเอกสารข้ันตอนการควบคุมการ

  ทำงาน ผลการทดสอบระบบ และการติดตาม

  ตรวจสอบการทำงานของระบบเคร่ืองจักรและ

  สวนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ระบบทอ 

  การเช่ือมตอของเสนทอ การเดินสายไฟฟา     

  ไปยังสวนตาง ๆ ของพ้ืนท่ีใชงานในสถานท่ี

  จัดงานและพ้ืนท่ีเก่ียวของ

- ควรมีการทวนสอบเอกสารเก่ียวกับการตรวจ 

  สอบ ทดสอบ ยืนยันความพรอมใชงานจาก

  วิศวกรท่ีมีความสามารถสอดคลองกับลักษณะ

  ของระบบ โดยระบบไฟฟาจำเปนตองตรวจ

  สอบโดยวิศวกรไฟฟา ระบบคอมเพรสเซอร 

  ตรวจสอบโดยวิศวกรเคร่ืองกล หากเปน

  โครงสรางอาคารหรือโครงสรางสวนท่ีเตรียมไว

  สำหรับระบบพลังงานตาง ๆ ควรตรวจสอบ

  โดยวิศวกรผูชำนาญเฉพาะ

- วิศวกรหรือชางผูดูแลระบบไฟฟาและพลังงาน

  ควรมีการประเมินความตระหนักตอความ

  ปลอดภัย และความสามารถในการจัดการ

 สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 57

T03  ความปลอดภัยของเคร่ืองจักร

        และอุปกรณ

        เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา 

        รวมทั้งสายไฟฟาที่ติดตั้งและ

        ใชงานในสถานที่จัดงานได

        มาตรฐาน และอยูในสภาพ

        ที่ปลอดภัยตลอดการใชงาน 

           - ติดตั้งปายเตือนอันตราย 

             (Warning Sign) ที่ได

             มาตรฐานและสามารถ

             มองเห็นไดชัดเจน

           - มีบันทึกผลการตรวจ

         

√√

            มีผลการตรวจสอบความ

            ปลอดภัยกอนการใชงาน

            เปนเอกสาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ดานความปลอดภัย

- กอนการจัดงานควรมีการสำรวจพ้ืนท่ีซ่ึงมี

  การติดต้ังและใชงานของเคร่ืองจักร อุปกรณ

  ไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิด

  อันตราย ประเมินสภาพความพรอมใชงาน

  การติดต้ังอยางความปลอดภัยและมีมาตรฐาน

  บงช้ีท่ีเคร่ืองจักรอุปกรณตามหลักสากล ความ

  พรอมของการติดปายเตือนในบริเวณท่ีอาจมี

  การสัมผัสกับอันตราย เชน อันตรายจาก

  กระแสไฟฟา อันตรายจากแรงอัดของลม 

  อันตรายจากความรอน เปนตน

- กฎหมายหลักดานความปลอดภัย มีการ

  ประกาศใชภายใต พรบ.ความปลอดภัย อาชีว-

  อนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 

  2554 สามารถสืบคนไดจากเว็บไซตของ

  กระทรวงแรงงาน www.labour.go.th/in

  dex.php/labor-law/category/6-laws-la

  bor-4

- กลองวงจรปดเปนสวนสำคัญตอการติดตาม

  สถานการณในพ้ืนท่ีจัดงานหรือใชในการตรวจ

  สอบหากหลักฐานในกรณีที่มีเหตุการณ

  ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นความพรอมใชงาน

58 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

                สอบกอนใชงาน และ   

                ติดตามตรวจสอบโดยชาง

                หรือวิศวกรผูชำนาญการ

                อยางสม่ำเสมอ

              - จัดใหมีชางหรือเจาหนาที่

                พรอมใหบริการ ในกรณีที่

                เครื่องจักรหรืออุปกรณ

                ไฟฟา มีความผิดปกติ

T04  กลองวงจรปด (CCTV) 

       ในสถานที่จัดงาน 

       กลอง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงตอ

       อันตราย เพื่อรักษาความ

√√

  ส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามปจจัยเส่ียงท่ี

  เกิดข้ึนไดจากการจัดกิจกรรมในสถานท่ีจัดงาน 

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ของกลองวงจรปดมีความจำเปนตอสถานท่ี

  จัดงาน ตำแหนงท่ีติดต้ังจำเปนตองเหมาะสม   

  สามารถเก็บภาพบันทึกไดวงกวางมากท่ีสุด

  และมีจำนวนเพียงพอ 

- ควรทวนสอบตำแหนงและจำนวนของกลอง

  ท่ีจำเปนตองติดต้ัง เพ่ือใหแนใจวามีความ

  เพียงพอ สามารถใชงานไดอยางเหมาะสม 

  และมีแผนผังหรือเอกสารท่ีมีการระบุจุดติดต้ัง

  กลองวงจรปด 

- ควรมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการติด

  ตามการใชงาน และประสิทธิภาพของระบบ

  กลอง ตลอดจนการบันทึกขอมูลภาพท่ีได

  จากกลอง

- ในการจัดกิจกรรมบางคร้ังมีผูรวมงานซ่ึงเปน

  บุคคลสำคัญ หรือเปนผูรวมงานระดับ VIP 

  ซ่ึงอาจมีขอกำหนดดานการรักษาความ

  ปลอดภัยข้ันสูงท่ีกำหนดใหตองมีการติดต้ัง

  เคร่ืองสแกนอาวุธกอนผานเขาสถานท่ีจัดงาน

- ควรมีการทวนสอบจุดท่ีตองการใหมีการติดต้ัง

  จากผูรองขอ การมอบหมายผูรับผิดชอบการ

  ตรวจสอบอาวุธ สำรวจจุดติดต้ังเคร่ือง 

  และการทดสอบความพรอมในการใชงาน

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 59

T03  ความปลอดภัยของเคร่ืองจักร

        และอุปกรณ

        เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา 

        รวมทั้งสายไฟฟาที่ติดตั้งและ

        ใชงานในสถานที่จัดงานได

        มาตรฐาน และอยูในสภาพ

        ที่ปลอดภัยตลอดการใชงาน 

           - ติดตั้งปายเตือนอันตราย 

             (Warning Sign) ที่ได

             มาตรฐานและสามารถ

             มองเห็นไดชัดเจน

           - มีบันทึกผลการตรวจ

         

            ปลอดภัยในพ้ืนท่ีจัดงาน  

               - ติดต้ังกลอง CCTV 

                 บริเวณทางเขา-ออก 

                 จุดลับตา และจุดท่ีมี

                 ความเส่ียงในดานการ

                 รักษาความปลอดภัย

               - มีแผนผังแสดงจุดติดต้ัง 

                 CCTV ท้ังแบบติดต้ัง

                 ถาวร หรือช่ัวคราว

               - มีเจาหนาท่ีติดตามเพ่ือ

                 รักษาความปลอดภัยและ

                 เก็บขอมูลสำรองเพ่ือการ

                 สอบยอนในกรณีท่ีจำเปน

T05  อุปกรณตรวจอาวุธ

          - สามารถจัดหาอุปกรณ

            ตรวจสแกนอาวุธสำหรับ

            ติดตั้งบริเวณทางเขา

            ระหวางจัดงาน กรณีมี

            บุคคลสำคัญและตองมี  

            การรักษาความปลอดภัย

            ขั้นสูง ไดในกรณีที่มีการ

            รองขอ

√√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

- ควรมีขอมูลผูใหบริการเกี่ยวกับอุปกรณ

  ตรวจสแกนอาวุธเพื่อแนะนำแกผูจัดงาน

- การจัดกิจกรรมบางครั้งผูจัดงานอาจมี

  กิจกรรมการจุดพลุ ตะไล หรือปลอยโคมลอย

  สูอากาศจำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายที่

  เกี่ยวของ สถานที่จัดงานควรมีแนวทางให

  คำแนะนำ เพื่อสงเสริมใหผูจัดงานดำเนินการ

  ตามกฎหมาย  และสนับสนุนใหผูจัดงานทำ

  การขออนุมัติจากนายอำเภอหรือผูอำนวยการ

  เขตตามทองที่ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ภายใต 

  พรบ. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

  ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 

  2490 หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

  มาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือด

  รอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล 

  โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่

  คลายคลึงกัน พ.ศ. 2561 เปนตน

  

- สถานที่จัดงานมักเปนอาคารทั่วไปที่มีชุมนุม

  คน เชน หอประชุม โรงแรม โรงมหรสพ 

  สถานศึกษา เปนตน สถานที่จัดงานจำเปน

  ตองมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม   

  อุปกรณตรวจจับเหตุเพลิงไหม ติดตั้งถัง

60 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

 T06  การใชวัตถุอันตรายในสถาน

        ที่จัดงาน กรณีที่มีการใชพลุ

        ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคม

        ควัน หรือวัตถุที่ถูกจัดเปน

        วัตถุระเบิดในพื้นที่สถานที่

        จัดงานมีการเตรียมการโดย

            - มีขอมูลการสื่อสารไปยัง

              ผูจัดงาน เพื่อสงเสริมให

              มีความพรอมในการ

              ขออนุญาต กอนนำมา

              ใชในสถานที่จัดงาน

            - มีผลการทบทวนรวมกับ

              ผูจัดงาน เพื่อใหแนใจ

              วาผูจัดงานมีมาตรการ

              และมีผูรับผิดชอบดาน

              ความปลอดภัย

 T07  การปองกันและระงับอัคคีภัย 

        ในอาคาร

        สถานที่จัดงานมีระบบปองกัน

        และระงับอัคคีภัยที่พรอมใช

        งานตามประเภทและขนาด

√

√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ดับเพลิงชนิดมือถือ ปายบอกชั้น ทางหนีไฟ    

  และระบบจายไฟฟาสำรอง ตามกฎกระทรวง

  หรือกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวของ

  อยางนอยตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร 

  พ.ศ. 2522 

- ควรมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับอาคาร 

  ประเมินขนาดของอาคาร ความพรอม

  สภาพความปลอดภัย ตรวจสอบแผนผัง

  ติดตั้งอุปกรณปองกัน และระงับอัคคีภัย

  ในอาคาร ตามกฎกระทรวงแรงงาน กําหนด

  มาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ

  ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

  แวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกัน

  และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

- สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คน

  ขึ้นไป ใหจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

  ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม              

  การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง  

  การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกขโดย

  จัดเก็บแผนดังกลาวใหสามารถตรวจสอบได

- ทําการตรวจสอบถังดับเพลิงใหอยูในสภาพที่

  ใชงานไดดี อยางนอย 6 เดือน ตอ 1 ครั้ง 

  พรอมติดปายแสดงผลการตรวจสอบ วันที่

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 61

            ของอาคารตามกฎหมาย

            ควบคุมอาคาร และกฎหมาย

            ที่เกี่ยวของ

              - มีการติดตั้งสัญญาณแจง

                เหตุฉุกเฉิน ถังดับเพลิง 

                อุปกรณตรวจจับความ

                รอนหรือควัน สายน้ำ

                ดับเพลิงและระบบน้ำ

                ดับเพลิง

              - แผนผังแสดงตำแหนง

                ติดตั้งอุปกรณ ดับเพลิง

                ที่สอดคลองกับสถานะ

                ปจจุบัน และมีปายบงชี้

                ตามมาตรฐานสามารถ                  

                มองเห็นไดชัดเจน

              - มีแผนและผลการติดตาม

                ตรวจสอบ อุปกรณ

                ดับเพลิงอยางนอยเดือน

                ละ 1 ครั้ง

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

- ถังดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง เชน สายน้ำ

  ดับเพลิง จำเปนตองมีการติดตั้งอยางเพียงพอ 

  เนื่องจากการติดตั้งนอกอาคาร ควรมีตูรองรับ

  ถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง เพื่อปองกัน

  การชำรุดเสียหายจากแสงแดดและน้ำฝน

- ทําการตรวจสอบถังดับเพลิงใหอยูในสภาพที่

  ใชงานไดดีไมนอยกวา 6 เดือนตอ 1 ครั้ง 

  พรอมติดปาย แสดงผลการตรวจสอบ

  วันที่ทําการตรวจสอบ และเก็บผลการตรวจ

  สอบใหสามารถตรวจสอบได

- แผนรองรับเหตุฉุกเฉินควรมีการเขียนเปน  

  เอกสารชัดเจน และกำหนดแนวทางปฏิบัติ

  เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เหตุเพลิง

  ไหม เหตุรายแรงที่ตองมีการอพยพเคลื่อนยาย

  คนจำนวนมาก 

- ควรระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง

  และขั้นตอนการตอบโตเหตุฉุกเฉิน การมอบ

  หมายหนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ  ในกรณี

  เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน หนวยระงับเหตุเพลิงไหม 

62 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

 T07  การปองกันและระงับอัคคีภัย 

        ในอาคาร

        สถานที่จัดงานมีระบบปองกัน

        และระงับอัคคีภัยที่พรอมใช

        งานตามประเภทและขนาด

 T08  การปองกันและระงับอัคคีภัย 

        ภายนอกอาคาร

          - มีสายน้ำดับเพลิงสามารถ

            รองรับการเชื่อมตอกับหัว

            รับน้ำดับเพลิงสาธารณะ

          - มีถังดับเพลิงติดตั้งรอบ      

            พื้นที่จัดงานและสามารถ     

            หยิบใชงานไดทันที

          - มีปายบงชี้อุปกรณปองกัน

            และระงับอัคคีภัยที่

            สามารถมองเห็นไดชัดเจน

          - มีแผนและผลการติดตาม     

            ตรวจสอบ อุปกรณดับเพลิง

            อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

  ทําการตรวจสอบ และเก็บผลการตรวจสอบ

  ใหสามารถตรวจสอบได

 T09  การรองรับเหตุฉุกเฉินใน

        อาคารสถานที่จัดงาน

        การรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจ

        เกิดขึ้นกับพื้นที่จัดงานภายใน

        อาคาร

           - มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

             กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม และ

             แผนอพยพที่เปนปจุบัน

           -  มีเสนทางสำหรับอพยพ 

√

√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  หรือเหตุฉุกเฉิน หนวยชวยเหลือผูบาดเจ็บ

  และปฐมพยาบาล หนวยควบคุมการอพยพ

  เคลื่อนยายฝูงชน หนวยติดตอประสานงาน 

  เปนตน 

- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในสถานที่จัดงาน 

  ควรมีมาตรการรองรับเพื่อควบคุมฝูงชนและ

  การอพยพเคลื่อนยาย โดยแผนควรมีความ

  ชัดเจนเกี่ยวกับการมอบหมายหนาที่ความรับ

  ผิดชอบในการจัดการฝูงชน ไดแก ผูทำหนาที่

  อำนวยการสั่งการรักษาความปลอดภัยฝูงชน 

  หนวยตรวจสอบจำนวนคนในแตละพื้นที่ ผูทำ 

  หนาที่นำทางในการอพยพ โดยกำหนดประจำ 

  พ้ืนท่ีตามโซนไปยังจุดรวมพล หนวยจัดการจราจร

  และยานพาหนะ หนวยประสานงานกับหนวย

  งานภายนอก หนวยชวยเหลือผูประสบภัย 

  หนวยปฐมพยาบาลและชวยชีวิต เปนตน

- ในสถานที่จัดงาน ควรมีแผนผังระบุเสน

  ทางออกจากสถานที่จัดงาน หรืออพยพไปยัง

  จุดรวมพล/พื้นที่ที่ปลอดภัย มีรายละเอียด

  แนวทางการสื่อสารระหวางเกิดเหตุ

  ความพรอมของอุปกรณที่จำเปนตอการ

  ควบคุมฝูงชนและอพยพเคลื่อนยาย เชน 

  อุปกรณกระจายเสียง อุปกรณชวยการมอง

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 63

               ทางออกฉุกเฉิน พรอมปาย

               บงชี้ ที่พรอมใชงานไดใน

               กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

             - มีรายงานผลการซอมดับ

               เพลิงและอพยพหนีไฟตาม

               แผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 

               1 ครั้ง 

 

         

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  เห็นและนำทาง ไฟแสงสวางสำหรับการ

  เคลื่อนยายในจุดที่มีแสงสวางนอย เปนตน

- ตรวจสอบเอกสารอื่นเพิ่มเติม เชน lay-out    

  กำหนดเสนทางหนีไฟในอาคาร จุดรวมพล

  นอกอาคาร จุดติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 

  สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณฉุกเฉิน

  ตางๆ  

- มีการจัดซอมตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเปน

  ประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง และตรวจสอบ

  บันทึกการฝกอบรมดับเพลิงโดยหนวยงาน

  ที่ไดรับอนุมัติใหเปนสถานฝกอบรมตาม

  กฎหมาย

- ควรมีการวางแผนกำลังพลดูแลเรื่องความ

  ปลอดภัยตอทรัพยสินในสถานที่จัดงาน และ

  การรักษาความปลอดภัย (Security)

  เพื่อสวัสดิภาพของผูเกี่ยวของภายใน

  สถานที่จัดงาน

- ควรมีรายนามผูใหบริการเจาหนาที่ดานการ

  รักษาความปลอดภัยเพื่อแนะนำใหแก

  ผูจัดงาน

64 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

 T10  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย

           - มีเจาหนาที่รักษาความ

             ปลอดภัยที่มีทักษะ 

             ความสามารถประจำ

             จุดทางเขา-ออกและจุด

             ที่มีความเสี่ยงตอการ

             เกิดอันตรายในพื้นที่ของ

             สถานที่จัดงาน

           - สามารถแนะนำผูใหบริการ

 T09  การรองรับเหตุฉุกเฉินใน

        อาคารสถานที่จัดงาน

        การรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจ

        เกิดขึ้นกับพื้นที่จัดงานภายใน

        อาคาร

           - มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

             กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม และ

             แผนอพยพที่เปนปจุบัน

           -  มีเสนทางสำหรับอพยพ 

√√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

- ควรมีการประชุมวางแผนรวมกันกับผูจัดงาน

  เกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ และ

  คุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกอน

  การจัดงาน

- ควรพิจารณานำปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผล

  กระทบสรางความเสียหายตอสถานที่จัดงาน 

  เพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันภัย และ

  สรางความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

  ในระยะยาว

- ควรมีกระบวนการจัดหาบุคลากร โดยพิจารณา

  บนพื้นฐานของความรูความสามารถที่จำเปน

  ตอการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ รองรับ

  อยางเพียงพอตลอดการจัดงาน กรณีที่

  ไมสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรูความ

  สามารถ และมีความชำนาญตรงกับคุณสมบัติ

  ที่จำเปนได หรือไมเพียงพอ ควรมีการ

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 65

             เจาหนาที่ดานการ

             รักษาความปลอดภัยให 

             แกผูจัดงานได กรณีที่มี 

             การรองขอ

 T11  การประกันภัย

            - มีการวางแผนรวมกับ

              ผูจัดงานเกี่ยวกับ

              แนวทางประกันภัย

            - มีเอกสารการประกันภัย

              ความคุมครองความ

              เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอ

              ชีวิตและทรัพยสินของ

              สถานที่จัดงาน

  SS  บุคลากรของสถานที่จัดงาน

  01  บุคลากรปฏิบัติหนาที่ในสถาน

       ที่จัดงาน 

          - มีบุคลิกลักษณะและการ

            แตงกายที่สุภาพเรียบรอย

          - มีความตระหนักตอการ

            สื่อสารดวยความสุภาพ

SS   ดานการบริการและระบบสนับสนุน (Services and Supporting System)

√√

√√

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

  กำหนดคุณสมบัติที่จำเปนและจัดหาจาก

  ภายนอก

- ควรมีการจัดฝกอบรม พัฒนาทักษะ ความ

  สามารถ ในการใหบริการที่ดีอยางมืออาชีพ

  แกผูรับผิดชอบในการบริการดานตาง ๆ 

  ผนวกเขากับการจัดฝกอบรมประจำป เชน 

  ความรูทางดานภาษา ทักษะดานการสื่อสาร 

  การเจรจาตอรอง รวมทั้งการแกไขปญหา

  ตามลักษณะสถานการณและหนาที่

  ความรับผิดชอบ เปนตน 

- เก็บบันทึกผลประวัติการฝกอบรมพัฒนาและ

  การประเมินคุณภาพการบริการของบุคลากร

- ความรูความสามารถของบุคลากรสถานที่จัด

  งาน มีผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณของ

  สถานท่ีจัดงาน จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมี

  ทักษะสอดคลองตามความเปลี่ยนแปลงของ

  ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการดำเนิน

  ธุรกิจของสถานที่จัดงานใหมีประสิทธิภาพ

  มากยิ่งขึ้น 

- การจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรควรมีการ

  กำหนดหัวขอหรือหลักสูตรที่จำเปน(Training 

  Needs) ตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ

66 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

  SS   การฝกอบรมบุคลากร

  02   การจัดฝกอบรมที่จำเปน 

        สำหรับบุคลากรตามหนาที่ที่

        ไดรับมอบหมาย เพื่อพัฒนา 

        ทักษะและความสามารถ

            - มีเอกสารกำหนด

              การฝกอบรมที่จำเปน

              ตอคุณภาพการบริการ

              ของสถานที่จัดงาน 

              ภาษาที่จำเปน รวมทั้ง

             และเคารพตอผูรวมงาน

             ในดานศาสนา เชื้อชาติ 

             ความเชื่อ วัฒนธรรมหรือ

             เพศและอายุ

           - มีผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ

             หรือสื่อสารโดยตรงกับผู

             รวมงานเพื่อรองรับการ

             ติดตอตามภาษาที่ใช

             สื่อสารของกลุมเปาหมาย

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ความรับผิดชอบของบุคลากรน้ัน ๆ ท้ังน้ี 

  อาจพิจารณาทำแผนการพัฒนาบุคลากร   

  กำหนดหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอบุคลากร  

  และหลักสูตรจำเพาะสำหรับบางตำแหนง  

  หนาท่ี และความรับผิดชอบ เชน ผูดูแล 

  โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟา 

  แหลงพลังงานตาง ๆ เปนตน 

- จัดทำแผนการจัดฝกอบรมท่ีจำเปนประจำป 

  และจัดอบรมใหแกบุคลากรใหสอดคลองตาม

  ความจำเปนท่ีกำหนด

- ควรมีการวิเคราะหและบงช้ีผูมีสวนไดสวนเสีย   

  ท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีจัดงาน ท้ังกอนเร่ิมงาน 

  ระหวางการจัดงาน และหลังจากจบงาน

- ควรพิจารณาประเด็นหรือเร่ืองท่ีจำเปนตองมี

  การส่ือสารไปยังผูเก่ียวของ และชองทางการ

  ส่ือสารท่ี รวมท้ังแผนการส่ือสาร 

- กำหนดผูรับผิดชอบในการส่ือสาร และผูรับผิด

  ชอบในการรับและตอบสนองตอผูเก่ียวของใน

  กรณีท่ีมีการ Feedback หรือขอรองเรียน 

  เกิดข้ึน เพ่ือสรางความพึงพอใจตอผูเก่ียวของ 

- บันทึกหลักฐานเก่ียวกับการส่ือสาร ควรมีการ

  เก็บรักษา เพ่ือประโยชนตอการสอบยอนหลัง

  ในกรณีท่ีจำเปน

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 67

             ความปลอดภัย 

             สิ่งแวดลอม 

             ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

           - มีแผนการจัดฝกอบรม

             ประจำป ใหแกบุคลากร

             ของสถานที่จัดงาน และ

             /หรือผูเกี่ยวของ

           - จัดฝกอบรมตามแผน

             และเก็บบันทึกผล

             การฝกอบรม

  SS   การสื่อสาร

  03   การสื่อสาร ประสานงานและ

        ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวน

        เสียกับสถานที่จัดงาน  

            - มีวิธีการสำหรับการ

              สื่อสาร ประสานงาน

              และตอบสนองตอผูจัด

              งานหรือผูมีสวนไดสวน

              เสียตามความเหมาะสม

            - มีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ

              ในการสื่อสาร ประสาน

              งานและตอบสนองตอ

              ผูจัดงาน หนวยงาน

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

- ควรมีวิธีการสำหรับการสำรวจ และประเมินความ  

  ตองการ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย

  ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน หรืออาจสงผลตอ

  ความสำเร็จของการจัดงาน เชน ชุมชนรอบ

  ขาง ผูใหบริการหรือผูรับจางชวง พนักงาน 

  ผูรวมงาน เจาหนาที่ทองถิ่น เปนตน

- ในกรณีที่มีขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน อาจ

  สงผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการ   

  หรือสงผลกระทบตอภาพลักษณ ชื่อเสียงของ

  สถานที่จัดงาน จำเปนตองพิจารณากำหนด

  แนวทางในการวิเคราะหหาสาเหตุ กำหนด

  แนวทาง และระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขที่

  เหมาะสม สมเหตุผล รวมทั้งตอบสนองตอผูให

  ขอมูล ตามความเหมาะสม

- เก็บบันทึกผล ควรนำไปพิจารณาวิเคราะห

  ความเสี่ยงหรือโอกาส เพื่อนำไปพิจารณา

  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่จัดงานตอไป

- การใชเสียงในการจัดงาน เสียงที่ดังรบกวน

  เขาขายการควบคุมเหตุเดือดรอนรำคาญ

68 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

             ภายนอก หรือผูมีสวนได

             สวนเสียตามความเหมาะ

             สม

  SS   การรับขอเสนอแนะหรือ

  04   ขอรองเรียน

          - มีแนวทางปฏิบัติ ระยะ 

            เวลาดำเนินการ ในการ

            ตอบสนองตอขอเสนอ

            แนะ รองเรียน หรือติชม 

            จากผูจัดงาน ผูรวมงาน 

            หรือผูเกี่ยวของ 

          - มีชองทางรองรับที่ชัดเจน 

            หลากหลายรูปแบบ 

          - มีผูรับผิดชอบในการตอบ

            สนอง หาสาเหตุ และ

            ติดตามการปรับปรุงแกไข 

            อยางเหมาะสม

  SS   นโยบายการใชเสียง

  05   นอกอาคาร

√

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  ซึ่งตองมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพตาม   

  พรบ. สาธารณสุข 2535 จึงตองมีการยื่นขอ

  อนุญาตใชเสียงตอหนวยงานทองถิ่นกอนการ  

  จัดงาน สำนักงานเขต และสถานีตำรวจ

  นครบาล ภายใตการอนุญาตประกอบกิจการ

  ที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามพรบ. 

  สาธารณสุข 2535 และ/หรือ การอนุญาตให

  ใชเสียงตามพรบ. ควบคุมการใชเสียงและ

  เครื่องขยายเสียง 2493

- สถานที่จัดงานควรมีบุคลากรคอยใหคำ

  แนะนำตอผูจัดงาน และการสื่อสารตอหนวย

  งานทองถิ่นที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสถานที่

  จัดงาน

- สถานที่จัดงานควรจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติ 

  กำหนดแนวทางในการรับจองและลงทะเบียน

  ทั้งแบบออนไลนและออฟไลน ซึ่งในเอกสาร

  ควรมีความชัดเจน เชน 

    - ขั้นตอนการลงทะเบียนหนางาน การรับลง

      ทะเบียนผานชองทางตาง ๆ รวมทั้งระบบ

      ออนไลน 

    - การกำหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของ

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 69

             - มีการสื่อสารนโยบายการ

               ใชเสียงและ/หรือสนับสนุน

               ใหผูจัดงานมีการใชเสียง

               นอกอาคารใหเปนไปตาม

               ขอบังคับทองถิ่น

 

         

  SS   การจองใชบริการสถานท่ีจัดงาน

  06    - มีขั้นตอนการรับจองใช

            บริการสถานที่จัดงาน

            ผานระบบออนไลน

            หรือออฟไลน 

          - มีเจาหนาที่รับผิดชอบการ

            จองสถานที่จัดงาน และ

            สื่อสารขอมูลที่จำเปน

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

  เจาหนาที่รับลงทะเบียน หนาที่ตาง ๆ 

  ที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียน รวมทั้งการ

  ดูแลระบบสื่อสาร และสัญญาณอินเทอรเนต

- การตรวจสอบความพรอมของระบบลง

  ทะเบียน การจัดการสถานที่ลงทะเบียน 

  รวมทั้งการดูแลระบบสื่อสาร และสัญญาณ

  อินเทอรเนต

- ชองทางการสื่อสารกับผูลงทะเบียน วิธี 

  การสื่อสาร และการตอบขอซักถามของ

  ผูที่ตองการเขารวมงานหากมีขอสงสัย  

- การจัดทำนโยบายควรพิจารณาบนพื้นฐาน

  ของปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสถานที่จัด

  งาน ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม สภาพ

  แวดลอม กฎหมาย และเทคโนโลยี ตามที่

  เกี่ยวของในแตละป

- เอกสารนโยบายระบุความมุงมั่นใน

  การตอบสนองตอผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และ

  การรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของ

  สถานที่ จัดงาน เชน การจัดการขยะ 

70 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

            รวมทั้งขอกำหนดเกี่ยวกับ

            การชำระเงินตามความ

            เหมาะสม  

          - มีเอกสารคูมือสำหรับ

            แจกผูจัดงาน ผูรวมงาน 

            เพื่อประชาสัมพันธ

            รายละเอียดของสถานที่ 

            จัดงาน 

  ST   นโยบายสนับสนุนดานความ

  01   ยั่งยืน

          - มีนโยบายที่แสดงความ

            มุงมั่นในการตอบสนองตอ

            ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

            การแสดงความรับผิดชอบ

            ตอสังคม และการรักษาสิ่ง

            แวดลอม เพื่อความยั่งยืน

            ของสถานที่จัดงาน โดย

            เขียนเปนรูปแบบเอกสาร

ST     ดานการจัดการอยางยั่งยืน (Sustainability Management)

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  การจัดการพลังงาน หรือผลกระทบดานอื่น ๆ 

  การสงเสริมใหความรูแกชุมชน การสนับสนุน

  ใชสินคา การจางงานจากชุมชน การสนับสนุน

  หรือบริจาคสิ่งจำเปนสำหรับชุมชน ตามที่

  เกี่ยวของกับกิจกรรมของสถานที่จัดงาน

- ควรพิจารณาแนวทางและชองทางที่เตรียมไว

  สำหรับการสื่อสารใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

- แผนงานควรพิจารณากิจกรรมที่สนับสนุน

  สอดคลองกับเปาหมายในแตละป ตามปจจัย

  ที่อาจสงผลกระทบตอสถานที่จัดงาน 

- ควรมีวิธีการจัดการวัสดุที่ไมใชแลว โดย

  กำหนดมาตรการเปนเอกสารที่ชัดเจน เชน 

  แนวทางการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมา

  ใชประโยชนได ออกจากสิ่งที่ตองไปกำจัดเปน

  ขยะ ของเสีย โดยผูรับกำจัดที่ไดรับอนุญาต

  ตามกฎหมายทองถิ่น

- การจัดเก็บควรมีพื้นที่แยกหางจากผูรวมงาน 

  และควรมีพื้นที่เพียงพอสามารถรองรับตาม

  ชนิดของวัสดุที่ไมใชแลว ขยะมูลฝอยและ

  ของเสียที่มีขอกำหนดพิเศษ เชน สารเคมี 

  ขยะติดเชื้อ เปนตน พื้นที่ควรมีการปดกั้น

  เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ำชะขยะและ

รายการตรวจประเมิน

(Assessment Criteria)

แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 71

               และสื่อสารตอผูเกี่ยวของ

             - มีแผนงานที่แสดงถึง

               ความรับผิดชอบทางสังคม 

               ที่ชัดเจน

 

         

  SS   การจองใชบริการสถานท่ีจัดงาน

  06    - มีขั้นตอนการรับจองใช

            บริการสถานที่จัดงาน

            ผานระบบออนไลน

            หรือออฟไลน 

          - มีเจาหนาที่รับผิดชอบการ

            จองสถานที่จัดงาน และ

            สื่อสารขอมูลที่จำเปน

  ST   การจัดการวัสดุที่ไมใชแลว

  02   และของเสีย

            มีการจัดการวัสดุที่ไมใช

            แลวจากการจัดงานหรือ

            ของเสียงจากสถานที่

            จัดงานอยางเหมาะสม

          - มีวิธีการคัดแยกวัสดุที่ไม

            ใชแลว เพื่อนำกลับมาใช

            ซ้ำ หรือรีไซเคิล เพื่อลด

            การกำจัดทิ้งของของเสีย

            ใหนอยที่สุด

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

  ของเสียลดการปนเปอนลงทางระบายน้ำ 

- ปริมาณวัสดุที่ไมใชแลว ขยะ และ ของเสีย

  จากการจัดกิจกรรม มีจำนวนมากหรือนอยขึ้น

  อยูกับจำนวนผูรวมงานและลักษณะของกิจกรรม

  ที่จัด ถังบรรจุขยะในพื้นที่จัดงานควรมีจำนวน

  เพียงพอ อยูในสภาพท่ีดี ไมแตกชำรุด และสามารถ

  บรรจุขยะไดโดยไมมีกลิ่นรบกวนและไมรั่วไหล 

  ควรสำรวจพื้นที่ในสถานที่จัดงาน และทวน

  สอบแผนผังกำหนดจุดตั้งวางถังขยะ

- ความรูความเขาใจของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

  มีความสำคัญตอการดูแลความสะอาดและ

  ความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงจะสะทอนถึงภาพ 

  ลักษณของการจัดงาน ดังนั้นผูดูแลการจัดการ

  ขยะและวัสดุที่ไมใชแลวในสถานที่จัดงานควร

  ไดรับการฝกอบรม เชน แนวทางการจัดการ

  ขยะและวัสดุท่ีไมใชแลว การคัดแยกเพ่ือนำกลับ

  มาใชประโยชนใหมากที่สุด เพื่อลดภาระการ

  กำจัดตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ

- น้ำเสียจากสถานที่จัดงานมักเปนน้ำเสียจาก 

  หองน้ำ หองครัว หรือพื้นที่ชำระลางตาง ๆ 

  จะถูกสงเขาระบบบำบัด เชน บอเกรอะ

  อยางไรก็ตามน้ำทิ้งที่ไดจากการบำบัดน้ำเสีย

72 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

  ST   นโยบายสนับสนุนดานความ

  01   ยั่งยืน

          - มีนโยบายที่แสดงความ

            มุงมั่นในการตอบสนองตอ

            ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

            การแสดงความรับผิดชอบ

            ตอสังคม และการรักษาสิ่ง

            แวดลอม เพื่อความยั่งยืน

            ของสถานที่จัดงาน โดย

            เขียนเปนรูปแบบเอกสาร

          - มีพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวม

            ที่ถูกแยกจากพื้นที่จัดงาน 

            ปองกันการรั่วไหล และ

            กลิ่นรบกวน

          - ของเสียที่ตองกำจัดทิ้ง 

            มีเอกสารการกำจัดถูกตอง

            ตามกฎหมาย

          - มีผูรับผิดชอบในการดูแล

            และตรวจสอบ

            ความเรียบรอย และการ  

            กำจัดของเสีย

  ST  การจัดการน้ำเสียของสถาน

  03  ที่จัดงาน

           - มีวิธีปฏิบัติสำหรับบำบัด

             น้ำเสียจากกิจกรรมใน

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  จำเปนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานกอน

  ปลอยสูทางระบายน้ำสาธารณะ เชน 

  กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 

  2544) ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

  2522 หรือประกาศขอบังคับทองถิ่นของ

  แตละจังหวัด ดังนั้นสถานที่จัดงานควรมีการ

  ทบทวน และติดตามกฎหมายทองถิ่นที่

  เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ เชน พื้นที่

  กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเมืองใน

  แหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรม เปนตน

- ควรกำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจ

  สอบอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบำบัดน้ำเสีย 

  กอนปลอยเปนน้ำทิ้งออกจากอาคาร สถานที่ 

  เชน น้ำเสียจากการเตรียมอาหาร จำเปนตอง

  มีการกำจัดไขมันกอน ควรมีผูดูแลรับผิดชอบ

  ตักไขมันออกจากถังดักไขมัน หรือการดักเศษ

  อาหาร เศษขยะจากแหลงกำเนิดน้ำเสียกอน 

  เพื่อลดผลกระทบตออุปกรณบำบัดน้ำเสีย

  อาคาร สำหรับทางระบายน้ำรอบสถานที่

  จัดงาน ควรมีผูรับผิดชอบทำความสะอาด 

  เพื่อมิใหสิ่งสกปรกอุดตันและกีดขวางทาง

  ระบายน้ำ

- เครื่องจักรและอุปกรณ ที่เกี่ยวของเชน 

 

   

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 73

            สถานที่จัดงานอยาง

            เหมาะสมกอนปลอย

            สูทางระบายน้ำสาธารณะ 

            และสอดคลองตาม

            กฎหมายที่เกี่ยวของ

          - มีทางระบายน้ำทิ้งจาก

            อาคาร และ/หรือพื้นที่นอก

            อาคารรอบสถานที่จัดงาน

            ใหสามารถใชงานไดดี 

            ไมมีสิ่งสกปรกสะสมหรือ

            อุดตัน

          - มีผลการติดตามตรวจสอบ 

            คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร 

            สอดคลองตามกฎหมายที่

            เกี่ยวของอยางเหมาะสม



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

  ปมสูบน้ำ อุปกรณเติมอากาศในบอหรือถัง

  บำบัดน้ำเสีย ตามท่ี  เก่ียวของ จำเปนตองมีการ 

  ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ 

- น้ำใชในอาคารสถานที่จัดงาน โดยทั่วไปเปน

  น้ำประปา อยางไรก็ตามหากมีการใชน้ำ

  บาดาล หรือมีการจัดหาน้ำมาเพื่อการใชงาน

  เปนครั้งคราว ควรมีถังพักที่มีขนาดเพียงพอ

- ควรกำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจ

  สอบอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ปมสูบน้ำ ระบบ

  ทอสงน้ำ หรือระบบผลิตน้ำดี โดยวิศวกรหรือ

  ชางผูชำนาญการ 

- กรณีพื้นที่ที่อาจมีประวัติการขาดแคลนน้ำใน

  ฤดูแลง ควรวางแผนจัดการเพื่อสำรองน้ำใช

  อยางเพียงพอ 

- ในบางกรณีการจัดกิจกรรมบางประเภทอาจ

  สงผลกระทบตอสภาพพื้นที่ เชน สภาพพื้นดิน 

  หรือพื้นอาคาร สิ่งสกปรก หรือภาพที่ไมนาดู 

  ควรมีการจัดระเบียบ ทำความสะอาด หรือ

  ปรับพื้นที่ใหคงสภาพเดิม 

- ควรมีผูรับผิดชอบตรวจสอบ โดยอาจมีการ

  ถายภาพกอนการจัดงานเปนมาตรฐาน

74 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

  ST  น้ำใชในสถานที่จัดงาน

  04   - น้ำใชสำหรับสถานที่จัดงาน

          มีปริมาณเพียงพอตอการ

          ใชงาน

        - มีเอกสารขอมูลผลการตรวจ

          สอบระบบทอและอุปกรณ

          ของน้ำใชในสถานที่จัดงาน 

        - กรณีที่เกิดเหตุผิดปกติ

          เกิดขึ้นกับระบบน้ำใช 

          ตองมีผูรับผิดชอบจัดการได

          ทันทวงที

          
  ST  การฟนฟูสภาพแวดลอม

  05  สถานที่จัดงาน

        - มีแนวทางการจัดระเบียบ 

          ทำความสะอาด และฟนฟู

          พื้นที่ รวมทั้งสภาพแวดลอม

          ที่อาจไดรับผลกระทบจาก

          การจัดงานใหกลับสภาพ 

          

√√

√√



ประเภทสถานที่

จัดกิจกรรมพิเศษ

ใน

อาคาร

นอก

อาคาร

  และใชในการอางอิงเพ่ือการปรับสภาพคืนพ้ืนท่ี

  สูภาวะปกติ และควรถายภาพความเสียหาย

  ที่เกิดขึ้น เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการ

  เรียกรองสินไหมทดแทนตามความจำเปน

รายการตรวจประเมิน
แนวทางพิจารณาเกณฑประเมิน

และตัวชี้วัด

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 75

        สูสภาพปกติภายหลังการ

        จัดงานเสร็จสิ้น



1. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
2. การติดตั้งและการแสดงตราสัญลักษณ
3. ขอมูลประกอบการศึกษา
4. กระบวนการปรับปรุงคูมือมาตรฐาน
5. รายชื่อคณะผูจัดทำ

ภาคผนวก



สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) : 77

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

                             

                                                                  วันที่ตรวจประเมิน (ว/ด/ป)

                                                                       ตรวจประเมินครั้งแรก 

                                                                       ตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง 

                                                                       เลขที่ใบรับรอง

        1. ชื่อสถานประกอบกิจการ

        2. ที่อยู

        3. ใบอนุญาต

                   ใบตรวจสอบอาคาร (ร.1.) เลขที่                                 ลงวันที่

                   หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนการคา

                   เลขที่                                 ลงวันที่

                   บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ (กรณีบุคคลธรรมดา)                 วันที่หมดอายุ

                   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่                                 วันที่หมดอายุ

                   ใบอนุญาตใชอาคารเลขที่                                                วันที่หมดอายุ

        4. ผูประสานงาน                                        ตำแหนง

           โทรศัพท                                              E-Mail

        5. จุดรวมผูรวมงาน (Holding Area) ที่ขอรับการตรวจประเมิน          จุด (กรุณาใสรายละเอียด

           เพิ่มเติมตามจำนวนจุด)

           1) ชื่อ                                                              ขนาด                              ตรม.

           2) ชื่อ                                                              ขนาด                              ตรม.

        6. แผนผังของสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Floor Plan) (แนบเอกสารประกอบ)



วิธีการติดตั้งและการแสดงตราสัญลักษณ

(How to install the Thailand MICE Venue Standard sign)

1. การเลือกตำแหนงติดตั้งตราสัญลักษณ (Position of design)

     1.1 ติดต้ังตราสัญลักษณในจุดท่ีเห็นไดชัดในระดับสายตา (Install the sign at the eye level height)

     1.2 ติดตั ้งตราสัญลักษณ ตำแหนงดานหนาหองจัดงานใกลบริเวณปายชื ่อหองในตำแหนงที ่

          สามารถมองเห็นไดชัดเจน หรือใกลบริเวณประตูทางเขาดานหนาของหองจัดงานที่ผานการ

          รับรองมาตรฐาน โดยการติดตั้งเปนแบบถาวร (Locate the sign in front of the room 

          near the room name sign or in front of the entrance of the room)

     1.3 ติดตั ้งตราสัญลักษณ ในตำแหนงที ่ผู รวมงานสามารถมองเห็นไดชัดเจน สำหรับสถานที่จัด

          กิจกรรมพิเศษประเภทกลางแจง (Locate the sign in the position where it is visible 

          to visitors)

2. แผนปายตราสัญลักษณมี 2 ชิ้นประกอบดวย (The sign consists of 2 plates)

     2.1 ตราสัญลักษณ (TMVS Logo plate)

     2.2 ชื่อประเภทและปที่รับรองผล (Category name and the year of certification plate) 

          ในการติดตั้งใหนำตราสัญลักษณไวดานบนของชื่อประเภทและปที่รับรอง โดยใหเวนระยะหาง

          ใหเหมาะสม (Install the TMVS logo plate on the top of the category name and 

          the year of certification plate. Install with the appropriate gap between 2 plates)

3. ติดต้ังโดยใชชุดนอตท่ีอยูในชุดปายตราสัญลักษณประกบกับแผนอะคริลิคท้ัง 2 ช้ิน (Place acrylic

   plates on the top layer of the sign by using the bolt kit)

4. ยึดแผนปายทั้ง 2 ชิ้นเขากับผนังใหไดระดับที่เหมาะสมและแนนหนา (Ensuring the sign on

   the wall and securely mounted)
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หมายเหตุ

1. ในกรณีที่หองจัดงานมีประตูทางเขามากกวา 1 ประตู ใหสถานประกอบการเลือกประตูทางเขาหลัก

   หรือประตูที่เหมาะสมตามสมควร

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหการรับรองในครั้งตอไป หากตรวจพบวาผูไดรับตราสัญลักษณมิได   

    ทำการติดตั้งตราสัญลักษณ ณ สถานที่ที่ไดรับการรับรองตามที่กำหนด

3. ตราสัญลักษณมาตรฐานสถานที ่จ ัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที ่จ ัดก ิจกรรมพิเศษ) 

    เปนกรรมสิทธิ ์ของ สสปน. หากสถานประกอบการ องคกร หรือหนวยงานใดนำไปใชไมตรง

    วัตถุประสงค สสปน. ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนทุกกรณี
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ขอมูลประกอบการศึกษา

     การพัฒนาคูมือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรม) 

ฉบับปรับปรุงป 2564 ที่ปรึกษาไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของ รวมทั้งปจจัย

ที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมไมซ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานฉบับใหม ใหมีความทัน

สมัยกับยุคปจจุบัน ในรูปแบบที่มีความเปนระบบการจัดงานมากยิ่งขึ ้น โดยขอมูลที่นำมาประกอบ

การศึกษาและพัฒนาคูมือฯ มีดังนี้

1. กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และขอบังคับที่เกี่ยวของ

          - กฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใชเพื่อประกอบ

            กิจการ เปนสถานบริการ พ.ศ. 2555

          - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

            อาคาร พ.ศ. 2522 (แกไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ   

            ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 เพื่อกําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ 

            รวมทั้งการกําหนดลักษณะของอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหวางชั้นของอาคาร

            ดวยลิฟต หรือระบบเคลื่อนยายรถดวย เครื่องจักรกล) 

          - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

            อาคาร พ.ศ. 2522 (ก ําหนดลักษณะของอาคารสําหรับใชเพื ่อก ิจการพาณิชยกรรม 

            อุตสาหกรรม การศึกษา และเพื่อกิจการอื่นที่จะใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช)

          - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

          - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

            อาคาร พ.ศ. 2522

          - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

            การกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 (กําหนดลักษณะและขนาดของที ่จอดรถ และ

            ประเภทของอาคารที่ ตองมีที่จอดรถ) 

          - กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและ

            พื้นดิน ที่รองรับอาคาร ในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550

          - กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
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            ในการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร พ.ศ. 2550 

          - กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548

          - กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช พ.ศ.2552 

          - กฎกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท  

            และระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาต ใหใช

            อาคาร เพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ พ.ศ. 2550

     2. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งจำเปนสำหรับบุคคล

          - กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ ทุพพลภาพ

            และคนชรา พ.ศ. 2548 

          - กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผูพิการ

            หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

     3. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

          - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

            อาคาร พ.ศ. 2522 (กําหนดแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย จํานวน

            หองน้ำ หองสวม ระบบการจัดการแสงสวาง การระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟา

            สํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน)  

          - กฎกระทรวง ฉบับที ่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

            พ.ศ.2522 (กําหนดระบบการระบายน้ำและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

          - กฎกระทรวงแรงงาน กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

            อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2555

          - กฎกระทรวงแรงงาน กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

            อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ ความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549

          - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

          - พ.ร.บ.ควบคุมการใชเสียง และเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

     4. กฎหมายอื่นๆ

          - กฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ศูนยประชุมหรืออาคาร

            แสดงสินคา “หมายความวา สถานที ่ที ่ต ั ้งขึ ้นเพื ่อใหบริการ ใชสถานที ่ส ําหรับจัดการ

             ประชุมหรือแสดงสินคาเปนการเฉพาะ” 
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          - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 

          - คูมือการใชมาตรฐานวาดวยคุณสมบัติดานอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ 

          - ประกาศกรมศุลกากรเรื่องระเบียบเกี่ยวกับคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป สําหรับจัดแสดงสินคา

            หรือนิทรรศการ 

          - มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใชในงาน

            โครงสรางอาคาร 

          - มยผ. 3101-51 มาตรฐานทอระบบสุขาภิบาล 

          - มยผ. 3501-51 มาตรฐานการติดตั้งทอประปา 

          - มยผ. 4501-51 มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟาทั่วไป

          - มอก. 22300-2551 - ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยสําหรับการจัดประชุม 

            สัมมนา และนิทรรศการ 

          - ISO/IEC 17021 2555 – Conformity assessment – Requirements for bodies 

            providing audit and certification of management systems  

          - ISO 20121: 2012 – Event sustainability management systems – Requirements

            with guidance for use
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1. ดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวม

   เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัด  

   กิจกรรม 

        กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

วิธีดำเนินการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการจัดงาน

     กิจกรรมที่ผานมาของประเทศไทย และ

     แนวโนมในอนาคต รวมทั้งขอมูลจาก

     คูมือการประเมินมาตรฐานสถานที่

     จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่

     จัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับแรก 

     (1st Edition 2017) และ ASEAN 

     MICE Venue Standards (Category: 

     Special Event Venue) 

1.2 ศึกษาขอมูลซึ่งเปนประเด็นที่มักพบจาก

     การตรวจประเมิน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน

     ในการพัฒนามาตรฐาน และขอมูลดาน

     กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่

     เกี่ยวของกับสถานที่จัดงานในประเทศ

     ไทย จากภาคสวนตาง ๆ และขอมูลที่

     เกี่ยวของกับการจัดงานในตางประเทศ

1.3 ศึกษาปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอ

     อุตสาหกรรมไมซ รวมทั้งผลกระทบจาก

     การแพรระบาดของโรคโควิด-2019 

     และผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ กับการ

     สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special 

     Event Venue) ในประเทศไทย



84 : สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

2. วิเคราะหบริบทของอุตสาหกรรมไมซ       

    ที่เกี่ยวของกับสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 

    และกำหนดกรอบในการพัฒนามาตรฐาน

    ฉบับใหม

วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1 วิเคราะหบริบทจากปจจัยที่เกี่ยวของกับ

     อุตสาหกรรมไมซ ในปจจุบัน

2.2 นำขอมูลที่ไดรวบรวม กฎหมายที่

     เกี่ยวของ รวมทั้ง Pain Points ตาง ๆ

     ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และมุมมองของ

     ผูเกี่ยวของที่ไดจากการสัมภาษณ เชน

     ผูประกอบการ ผูจัดงาน ผูตรวจประเมิน 

     และศึกษา นำมาผานกระบวนการ

     วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) 

2.3 สรุปประเด็นที่ควรนำมาพิจารณา

     ปรับปรุงรางคูมือฯ และแบบรายการ

     ตรวจประเมิน พรอมทั้งแนวทางในการ

     ขยายความเกณฑการประเมินและตัวชี้วัด

ปรับรูปรางคูมือฯ โดย 

3.1 ออกแบบรายการตรวจประเมิน พรอมทั้ง

     แนวทางในการขยายความเกณฑ

     การประเมินและตัวชี้วัด เพื่อชวยให

     การตีความเงื่อนไขที่ระบุในเกณฑ

     การประเมินมีความเขาใจงายมากขึ้น  

3.2 วิเคราะหขอมูล สรุปผล และสรางตัวชี้วัด

     ตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

3. พัฒนา (ราง) คูมือการประเมิน มาตรฐาน

   สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท

   สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับที่ 2 

   (2564) 
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วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1 จัดประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ ผานระบบ

     ออนไลนบน Zoom Application 

     ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

     โดยสํานักงาน สงเสริมการจัดประชุม

     และนิทรรศการ (องคการมหาชน) เพื่อ

     พิจารณารางมาตรฐานสถานที่จัดงาน

     ประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัด

     กิจกรรมพิเศษ) ฉบับปรับปรุง ป 2564

4.2 รวบรวมและสรุปประเด็นคำชี้แนะจาก

     กลุมผูทรงคุณวุฒิ และทำการปรับปรุง

     แกไข (ราง) คูมือการประเมินมาตรฐาน

     สถานที่จัดงานงานประเทศไทย   

     (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

     ฉบับ ปรับปรุง ป 2564

กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขตาง ๆ 

เก่ียวกับการประเมิน มาตรฐานสถานท่ีจัดงาน

ประเทศไทย (ประเภทสถานท่ีจัด กิจกรรม

พิเศษ) 

จัดทํา (ราง) คูมือการประเมินมาตรฐาน

สถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับ

ปรับปรุง ป 2564 

3.3

3.4

4. จัดประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา 

   (ราง) คูมือการประเมินมาตรฐาน สถานที่

   จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัด

   กิจกรรมพิเศษ) ฉบับปรับปรุง ป 2564



วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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5. จัดพิมพคูมือการประเมินมาตรฐานสถานที่   

   จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่

   จัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.   

   2564 

4.3 นำเสนอ (ราง) คูมือการประเมินมาตรฐาน

     สถานที่จัดงาน ประเทศไทย (ประเภท

     สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับปรับปรุง 

     ป 2564 ตอ สสปน. เพื่อขอความเห็นชอบ

4.4 ทำการแปลภาษาอังกฤษ (ราง) คูมือ

     การประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน 

     ประเทศไทย (ประเภทสถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ)  

     ฉบับปรับปรุง ป 2564

 

5.1 จัดพิมพคูมือการประเมินมาตรฐานสถาน

     ที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่

     จัดกิจกรรมพิเศษ) ฉบับปรับปรุง ป 2564

     ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร

     ตอกลุมเปาหมายและสาธารณะ



รายชื่อคณะผูจัดทำ
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       คุณอรชร วองพรรณงาม             ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ

       คุณวนิดา วัลยจิตรวงศ   ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ

       คุณสิตา เอี่ยมโอภาส  ผูจัดการ ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ

       คุณหทัยชนันบ กานตการันยกุล ผูปฏิบัติการ ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ

       คุณจันทรจรัส วงศรัฐปญญา เจาหนาที่ประสานงานโครงการ ฝายพัฒนาศักยภาพ

    อุตสาหกรรมไมซ

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

       คุณสุเมธ สุทัศน ณ อยุธยา นายกสมาคมสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(ไทย)

       คุณทาลูน เทง   อุปนายกสมาคมแสดงสินคา (ไทย) 

       คุณเปรมพร สายแสงจันทร   อุปนายกสมาคมแสดงสินคา (ไทย)  

       คุณอิทธิพล สุรีรัตน  กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน

       คุณบุณฑริก กุศลวิทย  ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย

       คุณธาวิน ธาวิทกิจวรกุล  อุปนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ

       คุณเชิดศักดิ์ ดาวแกว  กรรมการกลางสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว

       คุณสิงห ลิ้มพิรัตน   รองผูอำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

    กรุงเทพมหานคร

       คุณยุทธพันธ ไชยทิพย  รองผู อำนายการกองสงเสริมกิจกรรมการทองเที ่ยวแหง   

                                                    ประเทศไทย

       คุณสุนิศา พวงประดับ   นักพัฒนาการทองเที่ยวชำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมงาน

    สงเสริมการทองเที ่ยว สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และ

    การทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร

       คุณไพลิน พลอยพราว  นักพัฒนาการทองเที่ยวชำนาญการ กลุมงานสงเสริมการ

    ทองเที ่ยว สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที ่ยว 

    กรุงเทพมหานคร
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       คุณสำราญ สอนผึ้ง  ผู อำนวยการฝายอาวุโสฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรอง  

                                                 มาตรฐานไอเอสโอ

       ผศ.รอยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิตและมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม 

    และ อีเวนต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

       คุณรสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒน อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

       ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์  อาจารยประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

       ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

    ขอนแกน

       รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร   อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

       คุณณพิธิภรณ มะโนล ิ  อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

       ดร. ศักดา กาญจนาวนาวัลย ผูอำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนยการศึกษาเมืองพัทยา
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