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ค าน า 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ    

สสปน. เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันได้

ในระดับสากล โดย สสปน. ได้มีการจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม อันได้แก่ 1) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทห้องประชุม) 2) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัด

งานแสดงสินค้า) 3) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัด

กิจกรรมพิเศษ) ซึ่งการจัดท ามาตรฐานต่างๆ ข้างต้น ได้ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วม

ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  

 ความยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์

ของประเทศไทย ที่ สสปน. น ามาส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ โดยได้จัดท า

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Events Manual) ขึ้นมาใช้ 

กอปรกับการที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ได้ประกาศใช้มาตรฐาน 

ISO 20121: ระบบการบริหารความยั่งยืนในการจัดงาน (Event sustainability 

management systems -- Requirements with guidance for use) เพื่ อ เป็ น

แนวทางในการบริหารจัดการ และการรับรองผู้ประกอบการที่สามารถด าเนินการได้

ตามที่มาตรฐานก าหนด แต่เนื่องด้วยมาตรฐานดังกล่าว มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ
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ส าหรับผู้ประกอบการที่ขาดความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้  งบประมาณในการ

ด าเนินงาน จงึท าให้มีผู้ที่ได้รับการรับรองจ านวนไม่มากนัก เนื่องด้วย สสปน. เล็งเห็น

ถึงความส าคัญของ “ความยั่งยืน” จึงน ามาเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะช่วยให้

ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการจัด

งานอย่างยั่งยืน ดังนั้น สสปน. จึงได้ริเริ่มการจัดท ามาตรฐานการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: 

TSEMS) ขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นการรวบรวมการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับความยั่งยืนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  (Value 

Chain) เพื่อน าเสนอต่อสาธารณชน โดยการน าหลักการ PDCA ของมาตรฐานสากล

ต่าง ๆ มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดข้อก าหนด (Requirements) ของมาตรฐาน 

และภายหลังที่มีการน ามาตรฐานไปใช้ สสปน. ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการรับรองผล และผู้ประกอบการไมซ์  มาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และน ามาปรับปรุงมาตรฐานฯ ในปี 2565  

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยฉบับปรับปรุงนี้ผ่าน

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมไมซ์

ของประเทศไทย และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. แล้ว ดังนั้นมาตรฐานฉบับนี้จึงสามารถน าไปใช้ได้อย่าง

มั่นใจว่าการด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อก าหนด เป็นการด าเนินการเริ่มต้นที่

สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืน และสามารถพัฒนาได้จนถึงระดับสากลต่อไป 

 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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สารบัญ 
หน้า 

บทท่ี 1 บทน า 

 1.1  หลักการและเหตผุล    7          3 

 1.2  วัตถุประสงค์   8 

 1.3  กระบวนการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดงาน    

          อย่างยั่งยืนประเทศไทย   9 

 1.4  ผลลัพธ์  12 

บทท่ี 2 มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 
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บทท่ี 3 ขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารการจัดงาน 

อย่างย่ังยืนประเทศไทย 
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บทที่ 1 

บทน า 
1.1   หลักการและเหตุผล  

  แนวโน้มของโลกให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจที่ห่วงใยสังคม สิ่งแวดล้อม 

และสร้างผลก าไรสูงสุดให้แก่ธุรกิจ ซึ่งอุตสาหกรรมการจัดประชุม แสดงสินค้า และ

นิทรรศการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่ให้ความสนใจต่อแนวโน้มดังกล่าวเป็น

อย่างมาก จึงอาจส่งผลต่อการตัดสนิใจของผู้ที่จะเข้ามาจัดงานในประเทศไทย อนึ่งหาก

ประเทศไทยไม่ได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สามารถรองรับแนวโน้ม

ดังกล่าวได้ อาจท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก  

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

เล็งเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เกี่ยวกับนโยบายด้าน

การสร้างความยั่งยืนในการจัดงานส าหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม แสดงสินค้าและ

นิทรรศการ เพื่อรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดย สสปน. ได้

จัดท ามาตรฐานการบริห ารการจัด งานอย่ างยั่ งยืนประเทศไทย (Thailand 

Sustainable Event Management Standard:TSEMS) ขึ้ น ภ าย ใต้ โค รงก ารยก 

ระดับความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดงาน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใช้ในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้มี

มาตรฐาน และน าไปใช้ส าหรับการตรวจประเมินและรับรอง เพื่อสร้างความได้เปรียบ
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ทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้ ภายหลังที่มีการ

น ามาตรฐานไปใช้ สสปน. ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการรับรองผล และผู้ประกอบการไมซ์ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามา

ปรับปรุงมาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้และสามารถสะท้อนถึงความ

มุ่งมั่น การน าไปปฏิบัติ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืน 

 

1.2    วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1.2.1 เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย ให้เกิดการ

ยอมรับจากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันน าไปสู่

การด าเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องตาม

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ สสปน. 

1.2.2 เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการด าเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืนแก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการน ามาตรฐานไปใช้เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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1.3   กระบวนการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน
ประเทศไทย 
 

 
 

 

 

  ภาพที่ 1 กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานการบรหิารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 
    

1. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการน ามาตรฐานไปใช ้        

จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการรับรองผล และผู้ประกอบการ 

2. สืบค้นข้อมูลมาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการ 

3. จัดท าร่างมาตรฐานฯ 
 
 
 
การบริหาร 4. ขอความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5. ปรับปรุงมาตรฐานฯ ตามความเห็นที่ได้รับ 

6. มาตรฐาน TSEMS ฉบับปรับปรุง 
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   ตารางที่ 1 กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

1. รวบรวมข้อคิดเห็นและ

ข้ อ เสน อแนะจากการน า

มาตรฐานไปใช้ 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการได้มาซึ่ ง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.2 รวบรวมข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะจาก

กลุ่ ม เป้ าหมายอย่ างน้ อยประกอบด้ วย  กลุ่ ม

ผู้ประกอบการไมซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ

รับรองผลมาตรฐานฯ (รายชื่อตามภาคผนวก 2)  

1.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลเพื่อน ามา

พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืนประเทศไทย  

2. สืบค้นข้อมู ลมาตรฐาน 

และเอกสารทางวิชาการ 

2.1 สืบค้นและศึกษาข้อมูลมาตรฐาน แนวทาง

ปฏิบัติ หรือเอกสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่าง

ยั่งยืน (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

2.2 สรุปข้อมูลการศึกษามาตรฐานฯ เพื่อน ามา

พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืนประเทศไทย 
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ขั้นตอน วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

3. จัดท าร่างมาตรฐานการ

บริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) 

ตามผลการศึกษาจากข้อ 1 

และ ข้อ 2 

3.1 น า ข้ อ คิ ด เห็ น แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ จ า ก

กลุ่ ม เป้ าหมายอย่ างน้ อยประกอบด้ วย  กลุ่ ม

ผู้ประกอบการไมซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ

รับ รองผลมาตรฐานฯ  ตามข้ อ  1 และข้อมู ล

การศึกษามาตรฐานฯ ตามข้อ 2 มาใช้พิจารณาเพื่อ

การปรับปรุงมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่าง

ยั่งยืนประเทศไทย 

3.2 จัดท าร่างมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่าง

ยั่งยืนประเทศไทย (ฉบับปรัปบรุง) 

4. ขอความ เห็ น ชอบ จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อพิจารณา 

กลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็น

ต่ อ ร่ างมาตรฐาน ฯ  (ฉบั บ

ปรับปรุง) ตามข้อ 3 

4.1 ก าหนดรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 10 ราย

ครอบคลุมทุกภาคส่วนของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียใน

อุตสาหกรรมไมซ์ (รายช่ือตามภาคผนวก 2) เพื่อ

พิ จารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิด เห็นต่อร่าง

มาตรฐานฯ (ฉบับปรับปรุง) ตามข้อ 3  

4.2 ก าหนดวิธีการส ารวจข้อมู ลและรวบรวม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการประชุม

กลุ่มย่อย 
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ขั้นตอน วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

4.3 ด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ/

หรือจัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อส ารวจข้อมูล

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อร่าง

มาตรฐานที่ จัดท าขึ้นตามข้อ 3 โดยมีจ านวน

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลอย่างน้อย 10 ราย 

5. ปรับปรุ งมาตรฐานการ

บริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ประเทศไทย ตามข้อคิดเห็นที่

ได้รับ และส่งมอบให้ สสปน. 

เพื่ อพิ จารณาและน าเข้ าสู่

ก ระบ วน การป ระกาศ ใช้

มาตรฐานต่อไป 

5.1 น าข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก

การจั ด กิ จกรรม เพื่ อ รับฟั งความคิ ด เห็ นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ 4 มาใช้พิจารณาในการ

ปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐานการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืนประเทศไทย 

5.2 จัดท าเอกสารมาตรฐานการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืนประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) และส่งมอบ

ให้ สสปน. เพื่อพิจารณาและน าเข้าสู่กระบวนการ

ประกาศใช้เป็นมาตรฐานต่อไป 

 

1.4   ผลลัพธ์  

 มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่ งยืนประเทศไทย  (Thailand 

Sustainable Event Management Standard : TSEMS)  ฉบับปรับปรุง 
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บทที่ 2 

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ประเทศไทย 
2.1 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

2.1.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์มีเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการบริหาร

การจัดงานท่ีมีความสอดคล้องกับหลัก “ความยั่งยืน” ของสากล  

2.1.2 เพื่อใช้ในการตรวจประเมินและรับรองผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีการ

บริหารการจัดงานท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์หรือข้อก าหนดของมาตรฐาน  

2.2   ขอบเขต (Scope) 

 มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่ งยืนประเทศไทยฉบับนี้  ใช้เป็น

ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ให้บริการและมีการด าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เช่น ผู้จัดงาน ผู้จัดนิทรรศการ และการประชุม ผู้จัด

สถานท่ี โรงแรมที่พัก ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ให้บริการด้านเสียงและภาพ ผู้

ให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และหน่วยงานภาครัฐ ทุกขนาด ทุกประเภท 

ทุกพื้นที่ เพื่อการด าเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานนี ้จาก สสปน. 

 มาตรฐานนี้ครอบคลุมค าศัพท์และค านิยาม หลักการ และข้อก าหนดมาตรฐาน

การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย  
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2.3 ค าศัพท์และค านิยาม (Terms and Definitions)  

2.3.1 การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 

รูปแบบการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่น

ต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนอง

ความต้องการของตนเองลง 

2.3.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 

การปรับปรุงที่เกิดจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการ

ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น  

2.3.3 งานที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) 

งานที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามแนวคิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์

ระยะยาวต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3.4 นโยบายด้านการจัดงานอย่างย่ังยืน (Sustainable Event Policy) 

แถลงการณ์ขององค์กรที่ระบุถึงความมุ่งมั่นและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการ

ด าเนินงานด้านการจัดงานอย่างยั่ งยืน เพื่อ เป็นกรอบส าหรับการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนขององค์กร 

2.3.5 ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) 

 ผู้มีอ านาจสูงสุดในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และ

วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินใจในแผนงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ

ทิศทางโดยรวมขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางทีก่ าหนดไว้ 
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2.4  หลักการ (Principles) 
 มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วย 3 หลักการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 

2.4.1 การน าหลั กการวงจร  PDCA (Plan-Do-Check-Act Cycle) มาเป็ น

เคร่ืองมือในการก าหนดมาตรการและกรอบในการด าเนินงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  วงจร PDCA (PDCA Cycle) 
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ตารางที่ 2 หลักการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act Cycle) 

การวางแผน (Plan)  การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และการ 

วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

การจัดงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารนโยบาย 

วัตถุประสงค์ และการวางแผนการด าเนินงาน

ดังกล่าวท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

 แผนการด าเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับ

นโยบายที่ก าหนด และประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 

เป้ าห ม าย  ห รื อ ดั ชนี วั ด ค วาม ส า เร็ จ  (Key 

Performance Indicators: KPI)  ร ะ ย ะ เ ว ล า

ด าเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็น 

การปฏิบัติ (Do)  การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน รวมถึงการ

ควบคุมการด าเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

การตรวจสอบ (Check)  การเฝ้าระวัง การติดตามความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงาน รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง  

ต่ า งๆ  ที่ อ าจ มี ผ ล ก ระท บ ต่ อ ก ารบ รรลุ ถึ ง

วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ งการด า เนิ น งาน  โดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับเป้าหมายหรือดัชนี

วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicators: 

KPI) ที่ก าหนด 
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การปรับปรุงและแกไ้ข 

(Act) 

 การด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้   

ดี ขึ้ น  ห รื อด า เนิ น ก ารแก้ ไข  กรณี ที่ ผ ลก าร

ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายหรือดัชนีวัดความ 

ส า เร็จ  (Key Performance Indicators: KPI) ที่

ก าหนด 

 

2.4.2 ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ด้ า น ก า ร จั ด ง า น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  (Sustainable Event 

Commitment) 

การแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในการแสดง

ความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน และด าเนินการในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด

เรื่อง “ความยั่งยืน” โดยการก าหนดเป็นนโยบายด้านการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

และนโยบายที่ประกาศออกมาจะใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนการด าเนินงานด้าน

การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนต่อไป  ดังนั้นหากไม่มีการก าหนดและประกาศ

นโยบายด้านการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน จะท าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการโดยขาด

ทิศทางที่ชัดเจน 

2.4.3 การป ฏิ บั ติ ก าร ด้ าน ก ารจั ด งาน อย่ า งยั่ งยื น  (Sustainable Event 

Implementation) 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการ

ควบคุมการด าเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือดัชนีวัด

ความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ที่ก าหนดไว้ และการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
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2.5 ข้อก าหนด (Requirements)  
 กรอบข้อก าหนดหลักของมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศ

ไทย แสดงได้ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3  กรอบข้อก าหนดหลักมาตรฐานการบริหารการจัดงานอยา่งยั่งยืนประเทศไทย 
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มาตรฐานนี้ แบ่งระดับการประเมินและรับรองเป็น  

3 ระดับ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ระดับการประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 

 องค์กรที่มคีวามมุ่งม่ันใน

การปฏิบัติการด้านความยั่งยืน

ในการจัดงาน 

ข้อก าหนด 

 มีบุคลากรในองคก์รที่เป็น

ระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ ผ่านการอบรม

ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดงาน

อย่างยั่งยืนและขอ้ก าหนด

มาตรฐาน TSEMS   

 มีประกาศนโยบายด้านการ

จัดการอย่างยั่งยืนโดยผู้บริหาร 

 มีการสื่อสารนโยบายฯ ไป

ทั่วทั้งองค์กร และภายนอก

องค์กร 

 ผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้น

ด้านการจัดงานอย่างย่ังยนืตาม

รายการประเมินที่ก าหนด  

ระดับ 1  

TSEMS Committed 
 

 องค์กรที่มกีารบรหิารการ 

จัดงานทีส่อดคล้องกบัหลักความ

ยั่งยืน 

ข้อก าหนด 

 มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ทุกข้อของระดับ 1 - TSEMS 
Committed  
 มีบุคลากรในองคก์รที่เป็น
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
ผ่านการอบรมความรู้ด้านการจัด
งานอยา่งยั่งยนืในหลักสูตรระดับ 
ประเทศที่ สสปน. ยอมรับ  
 มีแผนงานด้านการจัดการอย่าง
ยั่งยืนทีส่อดคล้องกับนโยบาย 
 น าแผนงานฯ ไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผล 
 เฝ้าระวังและติดตามความ 
ก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนงานทบทวนผลการด าเนนิ 
งานและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน   
 

ระดับ 2 

 TSEMS Engaged 
 

 องค์กรที่มกีารบรหิารการ 

จัดงานอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ข้อก าหนด 

 มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ ์
ทุกข้อของระดับ 2 – TSEMS 
Engaged   
 มีบุคลากรในองคก์รที่เป็นระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ ผา่น
การอบรมความรู้ด้านการจัดงาน
อย่างยั่งยืนในหลักสูตรระดับสากล  
ที่ สสปน. ยอมรับ    
 มีผลการด าเนนิงานด้านการ 
จัดงานอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ที่เปน็
แนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถเป็น
แบบอยา่งแกผู่้อื่นได้ศกึษาเรียนรู้  
โดยพิจารณาในข้อใดข้อหนึ่งนี ้
   - มีผลการด าเนินงานด้านการ       
จัดงานอย่างยั่งยืนต่อเนื่องยอ้นหลัง   
3 ปี หรือ 
   - มีแผนการด าเนนิงานชัดเจน
ส าหรับการขอรับรองมาตรฐาน 
สากลด้านการบรหิารการจัดงาน
อย่างยั่งยืน หรือได้รับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวแล้ว 

ระดับ 3 

 TSEMS Leading 
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  ระดับ 1 – TSEMS Committed แสดงถึง องค์กรที่มีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติด้านความยั่งยืนในการจัดงาน โดยมีศักยภาพของการด าเนินงานใน

ระดับพื้นฐาน (Basic) ซึ่งมีข้อก าหนดที่ต้องด าเนินการ ดังนี ้
 

(1) การก าหนดนโยบายด้านการจัดการอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

• การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การลดการใช้น้ า และการลด
การใช้พลังงาน เป็นต้น 

• การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณขยะ การรีไซเคิลขยะ 
การป้องกันมลพิษ (น้ าเสีย อากาศเสีย) เป็นต้น 

• การลดผลกระทบเชิงลบจากการจัดงาน เช่น การลดผลกระทบด้านเสียง 
การลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดการจราจรติดขัด เป็นต้น 

• การลดมลภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) เช่น การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดปริมาณ
การใช้โฟม เป็นต้น 

• การปกป้อง และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การลด
การใช้วัสดุจากไม้ การปลูกป่า เป็นต้น 

• องค์กรต้องระบุประเด็นส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที ่
เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการด าเนินธุรกิจและที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ด้าน
การจัดงานอย่างยั่งยืนขององค์กร 

• ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืนที่
สอดคล้องกับประเด็นส าคัญที่มีการระบุข้างต้น โดยมีทางเลือกจากด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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2.   ด้านสังคม เช่น 

• การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ เช่น เปิดสถานประกอบการ
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา 

• การส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกกฎหมายอย่างเสมอภาค เช่น การไม่เลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานเพราะความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ 

• การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น มีความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานก าหนด การเคารพ
สิทธิที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ ก าหนดช่ัวโมงในการท างานให้ไม่เกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

• การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร (Health and 
Safety) ก าหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน ก าหนดมาตรการดูแล
ทางด้านเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท างาน และไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในการท างาน 

• การส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) และชุมชน เช่น การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแล
กิจการที่ ดี  ตลอดอายุขัยของสินค้ าและบริการ ซึ่ งครอบคลุมถึ ง
ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน และชุมชน 

• การส่งเสริมการด าเนินงานของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) อย่างมีจริยธรรม เช่น การด าเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต การ
ส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เช่น การไม่ใช้และไม่สนับสนุนสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ การไม่รับอามิสสินจ้าง การด าเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล 
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(2) การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

 
 

3.   ด้านเศรษฐกิจ เช่น 

• การสร้างงาน เช่น การสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมี
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

• การจ้างงานคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง
ได้ 

• การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เช่น การซื้อสินค้าหรือ
บริการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือบริการสีเขียว  

• การใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ 
เช่น การซื้อวัตถุดิบจากชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นการลด
ค่าขนส่งและต้นทุนสินค้า และยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

• การสร้างคุณค่าให้ชุมชน เช่น การสร้างช่ือ อัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่
รู้จักแก่สาธารณะ เพื่อสร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการจาก
ชุมชน 

องค์กรต้องมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับนโยบายด้านการ
จัดการอย่างยั่งยืน ให้บุคลากรที่ท างานภายใต้องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ อย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
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(3) การพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

 

 

 

1) การก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารภายนอกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืนให้บุคลากรที่ท างานภายใต้
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

2) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้องค์กร (พนักงาน/บุคลากร
ขององค์กร) 

3) การฝึกอบรมบุคลากรที่ท างานด้านการจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้องค์กร      
(ซัพพลายเออร์  ผู้รับจ้างช่วง) โดยเน้นเนื้อหาความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือชุมชน  

4) บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถสื่อสารและกระตุ้นความร่วมมือจาก
ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้ 

องค์กรต้องจัดให้บุคลากรในองค์กรที่เป็นระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ผ่าน
การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนและข้อก าหนดมาตรฐาน 
TSEMS   
 

การอบรมสามารถด าเนินการผ่านหลายช่องทาง เช่น อบรมศึกษาด้วยตนเองจาก
วีดีโอหรือผ่านระบบออนไลน์ (E Learning)  เข้าร่วมอบรมกับหลักสูตรที่ สสปน. 
จัด (Public Training) และการอบรมเตรียมความพร้อมรายองค์กร เป็นต้น  
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(4)  การปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมนิเบื้องต้นการปฏิบัติด้านการจัด
งานอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 ระดับ 2 – TSEMS Engaged แสดงถึง องค์กรที่มีการบริหารการจัด

งานที่สอดคล้องกับหลักความยั่งยืน โดยมีศักยภาพของการด าเนินงานในระดับกลาง 

(Intermediate) ซึ่งมีข้อก าหนดที่ต้องด าเนินการ ดังนี ้

(1) ข้อก าหนดเบื้องต้น 

 
 
 

 

(2) การพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

 

 

 

องค์กรต้องผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้นการปฏิบัติด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนด้วย

ตนเอง ตามรายการตรวจสอบการจัดงานท่ียั่งยืน (แยกตามประเภทการบริการที่

เกี่ยวข้องกับการจัดงาน)  

 

องค์กรต้องแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติด้านความยั่งยืนในการจัดงาน โดย

ต้องผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดตามระดับ 1 – TSEMS Committed ทุกข้อ  

 

องค์กรต้องจัดให้บุคลากรในองค์กรที่เป็นระดับบรหิารและระดบัปฏิบัตกิาร ผ่าน
การอบรมความรู้ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในหลักสูตระดับประเทศที่ สสปน. 
ยอมรับ   
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(3)  การจัดท าแผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

(4)  การปฏิบัติตามแผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน  

 

 
 
 
 
 
 

องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านการจัดการอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายที่
ก าหนด โดยแผนงานต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ดัชนีวัด
ความส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) กิจกรรมการด าเนินงาน 
กรอบระยะเวลาด าเนินงานแล้วเสร็จ และงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น 
โดยที ่
1) วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย/ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPI) ของแผนงานด้าน

การจัดการอย่างยั่งยืนต้องชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ 
2) กิจกรรมการด าเนินงานต้องสอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย/ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPI) ของแผนการด าเนินงาน และ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

3) ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของแผนงานด้าน
การจัดการอย่างยั่งยืนในแต่ละกิจกรรมต้องมีความชัดเจน 

4) การก าหนดงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

องค์กรต้องน าแผนงานด้านการจัดการอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) น าแผนงานด้านการจัดการอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืน 

2) ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
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(5)  การเฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามแผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(6)  การทบทวนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับ 3 – TSEMS Leading แสดงถึง องค์กรที่มีการบริหารการจัด

งานอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงศักยภาพของการ

ด าเนินงานในระดับสูง (Advance) โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 

องค์กรต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดย
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 
1) เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

2) ตรวจสอบผลลัพธ์เปรียบเทียบกับแผนงานด้านการจัดการอย่างยั่งยืนที่
ก าหนด 

3) ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวางแผนงานด้านการจัดการ
อย่างยั่งยืนตามขอบเขตที่จ าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ายังสอดคล้องกับแผนงานที่
ก าหนด 

1) ทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2) จัดท ารายงานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนขององค์กร และสื่อสารทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

องค์กรต้องมีการทบทวนและจัดท ารายงานเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน โดย    
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ข้อก าหนดเบื้องต้น 

 
 
 
 

(2) การพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

 

 

(3)  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรต้องมีการบริหารการจัดงานที่สอดคล้องกับหลักความยั่งยืน โดยต้อง

ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดตามระดับ 2 – TSEMS Engaged ทุกข้อ  

 

องค์กรต้องมีผลการด าเนินงานด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนต่อเนื่องที่เป็น

แนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ศึกษาเรี ยนรู้ โดย

พิจารณาในข้อใด ข้อหนึ่ง ดังนี ้

1) มีผลการด าเนินงานด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปี  

   หรือ 

2) มีแผนการด าเนินงานชัดเจนส าหรับการขอรับรองมาตรฐานสากลด้าน

การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน  หรือได้รับการรับรองมาตรฐาน

ดังกล่าวและยังคงสถานะการรับรอง 

 

องค์กรต้องจัดให้บุคลากรในองค์กรที่เป็นระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
ผ่านการอบรมความรู้ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในหลักสูตรระดับสากลที่   
สสปน. ยอมรับ 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหาร

การจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 
3.1    เง่ือนไขและข้อปฏิบัติในการสมัครขอรับการตรวจประเมิน 

        การสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ประเทศไทย มีเง่ือนไขและข้อปฏิบัติ ดังน้ี 

3.1.1 ก่อนการตรวจประเมิน 

1) องค์กรที่ขอรับการตรวจประเมินต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประเภทของการประกอบกิจการของตนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการยื่น     

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจขององค์กรพร้อมแนบ

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ และใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทของ

กิจการ ยกเว้นหน่วยงานราชการ และต้องยื่นหลักฐานอื่น ๆ ประกอบตามที่ระบุในใบ

สมัคร 

 2) องค์กรที่สมัครขอรับการตรวจประเมินต้องน าข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับ

นี ้(รายละเอียดตามบทท่ี 2) ตามระดับการรับรองที่ยื่นขอ ไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดงาน (Event) โดยอย่างน้อยต้องมีผลการด าเนินงานที่สามารถแสดงความ

สอดคล้องตามข้อก าหนด พร้อมทั้งยื่นใบสมัครและน าส่งหลักฐานผลการด าเนินงาน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3.1.2   การตรวจประเมิน 

 1) จัดสถานท่ีส าหรับการประชุมของผู้ตรวจประเมิน ท่ีปรึกษา และผู้ให้ข้อมูล

ขององค์กร 

 2) จัดเตรียมการน าเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้ตรวจประเมิน  

3) จัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานการด าเนินงาน เช่น หนังสือจดทะเบียน

ธุรกิจ ค าสั่ง ประกาศ แผนการปฏิบัติงาน แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานและ

หลักฐานการฝึกอบรม รายงานใบเสร็จ ใบสั่งซื้อ ฯลฯ เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน 

4)  ผู้แทนองค์กรน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน 

5) ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการด าเนินงาน     

ต่างๆ และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามข้อก าหนด 

6) ส ารวจพื้นที่ ณ จุดปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามข้อก าหนด

มาตรฐาน (ถ้าจ าเป็น) 

7) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมิน และสรุปผลการ

ตรวจประเมินแก่ผู้แทนองค์กร 

หมายเหตุ ส าหรับการตรวจประเมิน TSEMS ระดับ 1 จะด าเนินการตรวจประเมิน

เอกสารหลักฐาน ณ ส านักงานของ สสปน. หรือผู้ที่ สสปน. มอบหมาย โดยไม่ต้องไป

ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กรที่ยื่นขอรับการรับรอง 
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3.1.3  หลังการตรวจประเมิน 

1) การตัดสินและแจ้งผลการตรวจประเมิน 

     1.1) สสปน. น าผลการตรวจประเมนิเสนอคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานที่

ได้แต่งตั้งข้ึนเพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน  

 1.2) องค์กรที่มีผลการประเมินสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับการ

พิจารณาให้การรับรอง โดยเป็นการรับรองทั้งองค์กรตามนิติบุคคล และมีอายุการ

รับรองตามระดับการรับรอง ดังนี้  

          1.2.1) ระดับ 1 – TSEMS Committed มีอายุการรับรอง 1 ปี โดย

เมื่อครบอายุการรับรอง 1 ปี องค์กรสามารถขอปรับระดับการรับรองเข้าสู่ TSEMS 

ระดับ 2 หรือ ระดับ 3 ได้โดยยื่นใบสมัครและขอรับการตรวจประเมินใหม ่

     1.2.2) ระดับ 2 – TSEMS Engaged มีอายุการรับรอง 3 ปี โดยเมื่อ

ครบอายุการรับรอง 3 ปี องค์กรสามารถขอปรับระดับการรับรองเข้าสู่ TSEMS ระดับ 

3 ได้โดยยื่นใบสมัครและขอรับการตรวจประเมินใหม่ 

1.2.3) ระดับ 3 – TSEMS Leading มีอายุการรับรอง 3 ปี โดยเมื่อครบ

อายุการรับรอง 3 ปี องค์กรสามารถยื่นใบสมัครและขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่อ

อายุการรับรองได้ 

 1.3) สสปน. ส่งหนังสือแจ้งให้องค์กรทราบผลการพิจารณารับรองผลการ

ตรวจประเมิน และส่งมอบใบรับรองแก่องค์กรที่ผ่านการรับรอง 

3.2 เกณฑ์การตรวจประเมินและการรับรอง 

       3.2.1 ผลการตรวจประเมินตามข้อก าหนดมาตรฐานการบริหารการจัดงาน

อย่างยั่งยืนประเทศไทย สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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1) สิ่งที่ไม่สอดคล้อง (Nonconformity, NC) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่

สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน และองค์กรต้องมีการน าเสนอแนวทางการ

แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องให้ครบถ้วนก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement, 

OFI) หมายถึง การปฏิบัติที่มีแนวโน้มจะเกิดเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ

มาตรฐาน หรือข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น  ซึ่งสามารถน าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองได้ โดยองค์กรควรน าข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

  3.2.2 ผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และ/หรือข้อเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงให้แก่องค์กรภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน 

 3.2.3 ผู้แทนองค์กรน าเสนอแนวทางการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องและจัดส่งให้

ผู้ตรวจประเมินก่อนการน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 

3.3 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 

 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 

มีหน้าที่ให้การรับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยของผู้ตรวจประเมิน และก ากับการด าเนินงานให้มีการรับรองมาตรฐาน

ตามนโยบายของ สสปน. ประกอบด้วย 
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1) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) กรรมการ 

2) ผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กรรมการ 

3) ผู้แทนสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน กรรมการ 

4) ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย กรรมการ 

5) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรรมการ 

6) ผู้แทนสถาบันการศึกษา กรรมการ 

7) ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  

    (องค์การมหาชน)  

กรรมการและ 

เลขานุการ 

3.4 ขั้นตอนและกรอบเวลาในการตรวจประเมิน 

        ขั้นตอนและกรอบเวลาการตรวจประเมิน ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ

รอบเวลาละ 1 ปี ดังนี้ 

ขั้นตอน กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 

การรับสมัคร 

1. ส่ งใบสมัครและเอกสาร

ประกอบเพื่อแจ้งความจ านง

ขอรับการตรวจประเมิน 

ช่วงเดือน มกราคม – 

มีนาคม 

2. พิ จ ารณ าใบ สมั ค รแล ะ

เอกสารประกอบ  เมื่ อครบ

สมบูรณ์แล้วจะจัดล าดับการ

เข้าตรวจประเมิน 

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

หลังจากได้รับใบสมัคร

และเอกสารประกอบ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 

3. แ จ้ งก า ห น ด ก า ร ต ร ว จ

ประเมินให้องค์กรที่ขอรับการ

ตรวจประเมินทราบ 

ก่อนการตรวจประเมิน

อย่างน้อย 2 สัปดาห ์

การตรวจ

ประเมิน 

1. ขั้นตอนการเตรียมความ

พร้อม 

1.1 จัด เตรียมการน าเสนอ

ข้อมู ลตามข้ อก าหนดของ

มาตรฐาน และตอบข้อซักถาม

ของผู้ตรวจประเมิน 

1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 

การด า เนินงาน เช่น ใบจด

ทะเบียนธุรกิจ ประกาศ ค าสั่ง 

นโยบาย แผนปฏิบัติงาน ฯลฯ 

เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

2. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

2.1 ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ

ตรวจประเมิน และตอบข้อ

ซักถาม 

การตรวจประเมินจะ

ด าเนินการในช่วงเดือน

พฤษภาคม – สิงหาคม 
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ขั้นตอน กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 

การตรวจ

ประเมิน 

(ต่อ) 

 

2.2 ผู้ แทนองค์ ก รน า เสนอ

ข้อมู ลการด า เนิ น งานตาม

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

2.3 ตรวจประเมิ น เอกสาร 

หลักฐาน และผลการด าเนิน 

งานตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

2.4 ส ารวจพื้นที่ ณ จุดปฏิบัติ 

งานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 

งานตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

(ถ้าจ าเป็น) 

2.5 รวบรวมและวิ เคราะห์

ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก ก ารต ร วจ

ประเมิน สรุปผลการตรวจ

ประเมิน และจัดท ารายงานผล

การตรวจประเมิน 

2.6 ประชุมช้ีแจงผลการตรวจ

ประเมิน และขั้นตอนที่องค์กร

ต้องด าเนินการภายหลังการ

ตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินจะ

ด าเนินการในช่วงเดือน

พฤษภาคม – สิงหาคม 
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ขั้นตอน กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ 

การพิจารณาให้

การรับรอง และ

การประกาศผล 

 

1. ค ณ ะก ร รม ก าร รั บ รอ ง

มาตรฐานพิจารณารับรองผล

การตรวจประเมิน 

กันยายน 

2. ป ระ ก าศ ผ ล ก า ร ต ร ว จ

ประเมิน และจัดท าใบรับรอง

ใหแ้ก่องค์กรที่ผ่านการรับรอง 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

3. ส่งมอบใบรับรองแก่องค์กร

ที่ผ่านการรับรอง 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 

 

3.5  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติส าหรับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารการ     

จัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 

        ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย มี

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ตลอด

ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

2) การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ต้องอ้างถึงการรับรอง

เฉพาะขอบข่ายท่ีได้รับอนุมัติการรับรอง 
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3) กรณีมีการร้องเรียนว่าผู้ได้รับการรับรองมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยตามที่ได้รับการรับรอง สสปน. หรือ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะด าเนินการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของ       

ผู้ได้รับการรับรองเพื่อพิจารณาต่อไป 

4) การเรียกคืนใบรับรอง ด าเนินการใน 2 กรณี คือ กรณีหมดอายุการรับรอง

มาตรฐาน ให้องค์กรส่งมอบใบรับรองคืนภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่หมดอายุการ

รับรองมาตรฐาน และ กรณีผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารการ

จัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยตามที่ได้รับการรับรอง และไม่ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในระยะเวลาที่ สสปน. ก าหนด สสปน. มีอ านาจสั่งพักใช้การรับรองได้ไม่น้อยกว่า 

45 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน และหากผู้ได้รับการรับรองยังไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

สสปน. มีอ านาจสั่งเพิกถอนการรับรอง และผู้ถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรองภายใน 

1 สัปดาห์ นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการรับรอง 

5) การตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรองหรือปรับระดับการรับรองจะ

ด าเนินการก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการ

ตรวจประเมินครั้งแรก  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

รายการเอกสารประกอบการจัดท ามาตรฐาน 

 ISO 20121:2012 Event sustainability management systems -- 
Requirements with guidance for use 

 Sustainable Events Guide – United Nations Environment Programme 
(UNEP) 

 คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

 แนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นส าหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน ส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 ASTM Standards for Green Meetings เ ช่ น  ASTM E2742-11 Standard 
Specification for Evaluation and Selection of Exhibits for 
Environmentally Sustainable Meetings, Events, Trade Shows and 
Conferences เป็นต้น 

 Guide to Understanding the International Standard (ISO 20121 Event 
sustainability management systems) 

 Coca Cola -- LONDON 2012: A Guide to ISO 20121 

 Swisstainable – The sustainability programme, Switzerland Tourism 

 คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เกณฑ์การรับรองและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 คู่มือการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการ ตามขอก าหนดมาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท.8001-2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
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ภาคผนวก 2 

คณะผู้จัดท า 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities Development) 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 

คุณภัทร์ ศาสตร์ข า ผู้จัดการอาวุโส 

คุณนวลรัมภา งามบรรหาร ผู้จัดการอาวุโส 

คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย 

คุณวนิดา วัลย์จิตรวงศ์ 

ผู้จัดการอาวุโส 

ผู้จัดการอาวุโส 

คุณอรุณวดี ลีวะนันทเวช 

คุณสิตา เอี่ยมโอภาส 

ผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 

คุณนับเดือน กิตติรัต ผู้ปฏิบัติการอาวุโส 

คุณอชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ ผู้ปฏิบัติการอาวุโส 

คุณหทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล ผู้ปฏิบัติการอาวุโส 

คุณจันทร์จรัส วงศ์รัฐปัญญา เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการฯ 

คุณสุทธิดา ฤทธิ์กะเตาะ เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการฯ 
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                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 

คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย 

คุณอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

(ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) 

 ผศ.รท.(หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์

เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธ์ิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดร.อดิเทพ ก าแพงเสรี วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์พัทยา  

คุณวรธีรา สุวรรณศร กรมการท่องเที่ยว 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

คุณประสิทธ์ิ ซิ้มเจริญ กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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คุณธาดา  วรุณโชติกุล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

(องค์การมหาชน) 

คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  

คุณทาลูน เทง รอยัล พารากอน ฮอลล์ 

คุณละเอียด บุ้งศรีทอง โรงแรมรตลิ้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท 

เชียงใหม่ 

คุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน  

คุณพีรพรรณ อังคสุโข บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  

ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

คุณชินพงศ์ จงอยู่สุข บริษัท ไมค์ทีมทัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

คุณปณิธาน วงษ์เกิด บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

คุณอัญชลี รอดจินดา บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ ์จ ากัด 

คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ บริษัท แม่น้ าร้อยสาย จ ากัด 

คุณมนต์ชนะ สัตยธ ารงเธียร บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ากัด 

คุณรณชัย มากทรัพย์ บริษัท บีไอซ ีอีเว้นท ์จ ากัด 
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ภาคผนวก 3 

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างย่ังยืนประเทศไทย 
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ภาคผนวก 4 

รายการเกณฑ์ประเมินเบ้ืองต้น  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(ส าหรับผู้ให้บริการจัดงาน (Organizer)) 

 

รายการเกณฑป์ระเมินเบือ้งตน้ ส าหรบัผู้ให้บริการจัดงาน (Organizer) 
เพือ่ขอรบัรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) 
 

ล าดับ รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ตัวอย่างเอกสาร/หลกัฐาน 
แสดงผลการด าเนนิการ 

หลักฐานทีพ่บ 
(ระบุโดยองคก์รที่

ประเมิน) 
1 องค์กรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีองค์ความรู้

เบื้ อ ง ต้ น ใน ก ารบ ริห า ร แล ะ
ด าเนินการจัดงานอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ 

    เอกสารยืนยันการผ่านการอบรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดงาน
อ ย่ า งมี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 

 

2 องค์กรมีการน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ตามแนวทางความอย่างยั่งยืน 
เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาใช้ในการจัดงาน 

หมายเหตุ: การตัดสินใจเลือกใช้
หรือไม่เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 

    เอกสาร meeting package หรือ 
การน าเสนอรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีการ
น า เส น อ สิ น ค้ าแล ะ บ ริ ก า ร ท่ี
เกี่ ย ว ข้อ งกั บ ก ารจั ด งานตาม
แนวทางความอย่างยั่งยืน 
ภาพถ่ายตัวอย่างงานท่ีมีการจัด
งานตามแนวทางความอย่างยั่งยืน  

 

3 ในการให้บริการจัดงาน องค์กร
น า “แนวทางปฏิบั ติ เบื้ องต้น
ส าหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน” 
( Sustainable Events Basic 
Guidelines) 25 ข้อ ของ สสปน.
ไปปฏิบัติอย่างน้อย 13 ข้อ โดย
ครอบคลุมท้ังความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

    รายการประเมิ นการปฏิบั ติ ท่ี
สอดคล้องตาม “แนวทางปฏิบัติ
เบื้องต้นส าหรับการจัดงานอย่าง
ยั่ ง ยื น ”  (Sustainable Events 
Basic Guidelines) ของ สสปน. 
จ านวนอย่ างน้อย 13 ข้อ  จาก
ท้ังหมด 25 ข้อ พร้อมหลักฐาน
ประกอบ 
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ภาคผนวก 4 (ต่อ) 

รายการเกณฑ์ประเมินเบ้ืองต้น  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(ส าหรับผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน (Venue)) 

 
รายการเกณฑป์ระเมินเบือ้งตน้ ส าหรบัผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน (Venue) 

เพือ่ขอรบัรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 
(Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) 

ล าดับ รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ตัวอย่างเอกสาร/หลกัฐาน 
แสดงผลการด าเนนิการ 

หลักฐานทีพ่บ 
(ระบุโดยองคก์รที่

ประเมิน) 
1 องค์กรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีองค์ความรู้

เบ้ืองต้นในการบริหารและด าเนิน 

การจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ

เศรษฐกิจ 

    เอกสารยืนยันการผ่านการอบรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดงาน
อ ย่ า งมี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 

 

2 องค์กรมีการน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ตามแนวทางความอย่างยั่งยืน 
เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาใช้ในการจัดงาน 

หมายเหตุ: การตัดสินใจเลือกใช้
หรือไม่เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 

  
 

 

 

 

 

 

 

  เอกสาร meeting package หรือ 
การน าเสนอรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีการ
น า เส นอ สิ น ค้ าแล ะ บ ริ ก า ร ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ การจั ด งานตาม
แนวทางความอย่างยั่งยืน 
ภาพถ่ายตัวอย่างงานท่ีมีการจัด
งานตามแนวทางความอย่างยั่งยืน  

 

3 องค์กรสามารถให้บริการน้ าด่ืม
โดยไม่ใช้ขวดน้ าพลาสติก ยกเว้น
ได้รับการร้องขอจากผู้ว่าจ้าง 

    เอกสาร meeting package หรือ 
การน าเสนอรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีการ
น าเสนอการให้บริการน้ าด่ืมโดย 
ไม่ใช้ขวดน้ าพลาสติก 
ภาพถ่ายตัวอย่างงานท่ีมีการ
ให้บริการน้ าด่ืมในรูปแบบการจัด
งานอย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้ขวดน้ า
พลาสติก  
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  ภาคผนวก 4 (ต่อ) 

รายการเกณฑ์ประเมินเบ้ืองต้น  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(ส าหรับผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน (Venue)) 
 

ล าดับ รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ตัวอย่างเอกสาร/หลกัฐาน 
แสดงผลการด าเนนิการ 

หลักฐานทีพ่บ 
(ระบุโดยองคก์รที่

ประเมิน) 
4 องค์กรมีระบบคัดแยกของเสีย

และวัส ดุ ท่ี ไม่ ใช้แล้วเพื่ อน า
กลับมาใช้ซ้ า หรือรีไซเคิล และ
ก าจัดอย่างถูกวิธี 

    คู่มือข้ันตอนการคัดแยกและจัดการ
ของเสียและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  
เอกสารประชาสั มพั นธ์ห รือ ให้
ความรู้การแยกขยะ 
ภาพถ่ายการแยกขยะ การน ากลับ 
มาใช้ซ้ า หรือรีไซเคิล  
ข้อมูลแสดงปริมาณของเสียและวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีมีการแยก รวบรวม 
และการส่งก าจัด 
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ภาคผนวก 4 (ต่อ) 

รายการเกณฑ์ประเมินเบ้ืองต้น  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(ส าหรับผู้ให้บริการอื่นๆ (Supplier)) 

 

รายการเกณฑป์ระเมินเบือ้งตน้ ส าหรบัผู้ให้บริการอื่นๆ (Supplier) 
เพือ่ขอรบัรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) 

ล าดับ รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ตัวอย่างเอกสาร/หลกัฐาน 
แสดงผลการด าเนนิการ 

หลักฐานทีพ่บ 
(ระบุโดยองคก์รที่

ประเมิน) 
1 องค์กรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีองค์ความรู้

เบื้ อ ง ต้ น ใน ก า รบ ริ ห า ร แ ล ะ

ด าเนินการจัดงานอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจ 

    เอกสารยืนยันการผ่านการอบรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดงาน
อ ย่ า งมี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

 

2 องค์กรมีการน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ตามแนวทางความอย่างยั่งยืน 
เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาใช้ในการจัดงาน 

หมายเหตุ: การตัดสินใจเลือกใช้
หรือไม่เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 

    เอกสาร meeting package หรือ 
การน าเสนอรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีการ
น า เส นอ สิ น ค้ าแล ะ บ ริ ก า ร ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ การจั ด งานตาม
แนวทางความอย่างยั่งยืน 
ภาพถ่ายตัวอย่างงานท่ีมีการจัด
งานตามแนวทางความอย่างยั่งยืน  
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ภาคผนวก 4 (ต่อ) 

รายการเกณฑ์ประเมินเบ้ืองต้น  
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

(ส าหรับผู้ให้บริการอื่นๆ (Supplier)) 

ล าดับ รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ตัวอย่างเอกสาร/หลกัฐาน 
แสดงผลการด าเนนิการ 

หลักฐานทีพ่บ 
(ระบุโดยองคก์รที่

ประเมิน) 
3 ในการให้บริการจัดงาน องค์กรมี

การปฎิบั ติตามมาตรการด้าน
ความปลอดภัย สุขลักษณะ และ
หลักมนุษยธรรม ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

  เอกสารนโยบาย หรือคู่มือ หรือ
มาตรการด้านความปลอดภัย และ
สุขลักษณ ะท่ี เกี่ ยวข้องกับการ
ให้บริการจัดงาน 
ระเบียบข้อบังคับ และหลักฐาน
ก า รจ้ า ง ง า น ท่ี ค า นึ ง ถึ งห ลั ก
ม นุ ษ ย ธรรมต าม ท่ี กฎ ห ม า ย
ก าหนด 
ภาพถ่าย/หลักฐานการให้บริการ
จั ด ง า น ท่ี มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการด้านความปลอดภัย และ
สุขลักษณะตามท่ีองค์กรก าหนด 

 

4 ในการให้บริการจัดงาน องค์กรมี
ระบบคัดแยกของเสียและวัสดุท่ี
ไม่ ใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า 
หรือรีไซเคิล และก าจัดอย่างถูก
วิธี 

    คู่มื อ ข้ันตอนการคัดแยกและ
จัดการของเสียและวัส ดุท่ีไม่ ใช้
แล้ว  
เอกสารประชาสัมพันธ์หรือให้
ความรู้การแยกขยะ 
ภาพถ่ายการแยกขยะ การน ากลับ 
มาใช้ซ้ า หรือรีไซเคิล  
ข้อมูลแสดงปริมาณของเสียและ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีการรวบรวม 
และการส่งก าจัด 
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ภาคผนวก 5 

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย 
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