คูมือการปฏิบัติตามมาตรการผอนคลาย
กิจการและกิจกรรมเพ�่อปองกันการแพรระบาด
ของโรคโคว�ด 19
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุมที่ 4 และ 5

ฉบับเผยแพร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5

วันที่ผลิต
:
พิมพ์ครั้งที่ :
จ�ำนวน
:
ผู้จัดท�ำ	
:
พิมพ์ที่
:
		
		
ISBN
:

1 กรกฎาคม 2563
1
2,000 เล่ม
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ส�ำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
161/477-478 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 27 ถนนจรัญสนิทวงศ์
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
978-616-11-4345-9

Bข

ค�ำน�ำ
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563                   
และได้ ข ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 3 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้ น                     
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ก�ำหนด
มาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เป็นมาตรฐานกลางให้ทกุ พืน้ ทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่งได้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะที่ 5 โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ พร้อมรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง              
ระหว่างบุคคลและจ�ำกัดผูร้ ว่ มกิจกรรมมิให้แออัด จัดให้มที ลี่ า้ งมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค การท�ำความสะอาด
ตลอดจนมีระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ ซึง่ มาตรการดังกล่าว จ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การด�ำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจน          
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด            
ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด                        
ของโรคในหลายพื้นที่ และมีการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และส่งผลกระทบ                 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ ดังนั้น ประเด็นที่ควรให้ความส�ำคัญ คือ สถานประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ พร้อมทัง้ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด
“ไทยชนะ” ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารป้องกันควบคุมโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืน ทัง้ นี้ ศปก.จังหวัด/กทม.
และ ศปม. จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายงานผลการตรวจประเมิน ก�ำกับ ติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค เพือ่ ให้ ศบค. ทราบ                 
เป็นรายสัปดาห์
		
การด�ำเนินธุรกิจที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จะสิน้ สุดหรือยุตไิ ปแล้วก็ตาม จะเป็นโอกาสให้สถานประกอบการเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) และต้นแบบ (Model)
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความปลอดภัย ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ
และเป็นแนวทางให้ประชาชนได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในความร่วมมือจนท�ำให้การจัดท�ำคู่มือฯ ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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ภาคผนวก ก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)
- ค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
- ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3)
- ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ
- ประกาศ เรื่อง การให้ข้อก�ำหนด ประกาศ และค�ำสั่งที่นายกรัฐมนตรีก�ำหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
- ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11)
- ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12)
- ค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ 6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
- ค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)

99
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ภาคผนวก ข อื่นๆ
- คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ส�ำหรับประชาชน
- คู่มือส�ำหรับการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม โครงการ “ไทยชนะ”
- คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
- แนวทางปฏิบัติการรายงานโรคกรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคส�ำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
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สวนที่ 1
การผอนคลายใหดำเนินกิจการและกิจกรรม
เพื่อปองกันการแพรระบาดของ

โรคโคว�ด 19
1-2M

1-2M

การผ่อนคลายให้ดำ� เนินกิจการและกิจกรรมเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จากข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548          
และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีความจ�ำเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม พร้อมกับการด�ำเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ            
โรคโควิด 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรม โดยมีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
1. ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
2. ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
(1) การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
(2) การรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
(3) พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ
(4) ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรมหรือใช้บริการ
3. ความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
1. กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ               
ในสถานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ตำ 
�่ และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์สงู
2. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ               
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม               
อยู่ในเกณฑ์สูง
3. กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ                
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4. กลุ่มที่ 4 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ                
ในสถานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์สงู และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่
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ค�ำจ�ำกัดความเพิ่มเติม
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนด           
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11
มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือ                         
ในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อท�ำให้มาตรการการป้องกันและควบคุม                
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด�ำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที            ่
เพื่อด�ำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจการหรือกิจกรรม ตามค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)          
ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้พจิ ารณาเพิม่ มาตรการใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทน

การผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการและกิจกรรม
การผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการและกิจกรรม ตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก          
รวมถึงประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ต่อมาได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)            
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ (คราวที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งรัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19
อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น                       
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน                        
ทัง้ ด้านสาธารณสุข ความมัน่ คง เศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการ และประชาชน จึงเห็นสมควรให้มกี ารผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้การด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำที่ทางราชการก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ มีการก�ำกับ ดูแล ติดตามจากภาครัฐอย่างต่อเนือ่ ง โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก�ำหนดซึง่ ออกตามความ                
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม                  
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 10)                       
ลงวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เพือ่ ให้ประชาชน ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ห้บริการสามารถด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้                   
ตามความสมัครใจและความพร้อม ประกอบด้วยกิจกรรมและกิจการ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การใช้อาคารสถานทีข่ องโรงเรียน
สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวิต 3. กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกาย การดูแล
สุขภาพหรือสันทนาการ และ 4. การขนส่งสาธารณะ โดยมีรายละเอียดของการผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการและกิจกรรม ดังนี้
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ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
1. การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

-

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
ในระยะแรกนี้ ให้ผอ่ นผันการใช้อาคาร
สถานที่ ข องโรงเรี ย นหรื อ สถาบั น  
การศึกษา เพือ่ จัดการศึกษา การอบรม
การประชุ ม หรื อ เพื่ อ ประโยชน์           
ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล        
ดังต่อไปนี้
1) การใช้ อ าคารสถานที่ เ พื่ อ จั ด     
การเรี ย น การสอน หรื อ การ          
ฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย น
เอกชนเฉพาะประเภทวิ ชาชี พ
และประเภทศิ ล ปะและกี ฬ า
(เฉพาะประเภทกีฬาทีผ่ อ่ นคลาย
ให้ทำ� กิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึง
จ� ำ นวนนั ก เรี ย นต่ อ ห้ อ งเรี ย น
ความพร้อมและความสามารถ    
ในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มี
ความยื ด หยุ ่ น การจั ด สถานที่
และระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับมาตรการป้องกันโรคเป็นส�ำคัญ  

เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
จึ ง ผ่ อ นผั น การใช้ อ าคารสถานที       ่
เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอน หรื อ           
การฝึ ก อบรมของโรงเรี ย นหรื อ
สถาบันการศึกษา เพิ่มเติมจากที่ได้
ก�ำหนดไว้แล้วตามข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โดยให้
1) โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ
2) สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ
3) โรงเรี ย นนอกระบบประเภท       
กวดวิชา ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน
4) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียน
รวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อย
ยีส่ บิ คน สามารถใช้อาคารสถานที่
เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนหรื อ
การฝึกอบรมได้ โดยผู้มีหน้าที่  
รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบัน
การศึกษาต้องด�ำเนินการจัดรูปแบบ

กิจการและกิจกรรม
-

-
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กิจการและกิจกรรม

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2) การใช้อาคารสถานทีข่ องโรงเรียน    
หรือสถาบันการศึกษาเพือ่ การประชุม
การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก
การฝึ ก อบรมระยะสั้ น ไม่ เ กิ น        
สิบห้าวัน หรือด�ำเนินการอื่นใด
ในลั ก ษณะท� ำ นองเดี ย วกั น             
ให้ ผู ้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
โรงเรียน หรือสถาบัน การศึกษา
ตามข้อ 1) และ 2) ต้องปฏิบัติ
ตามป้ อ งกั น โรคตามที่ ท าง          
ราชการก�ำหนด การจัดระเบียบ
และระบบต่างๆ รวมทัง้ ค�ำแนะน�ำ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด  

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
การเรียนการสอน สถานที่ รวมทัง้
บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ให้ มี  
ความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง
ราชการก� ำ หนด รวมทั้ ง จั ด
ระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็น
ไปตามค�ำแนะน�ำของทางราชการ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยค� ำ นึ ง ถึ ง             
ความเสีย่ งต่อการติดโรค การแพร่
กระจายเชือ้ และความปลอดภัย
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนการ
เปิดเรียนและรูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียน สถาบัน
การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรมหรื อ หน่ ว ยงาน         
ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก�ำหนด
โดยปฏิ บั ติ ต ามความในวรรค
ก่อนด้วยโดยอนุโลม

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวิต
กิจการและกิจกรรม

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

(1) การจ� ำ หน่ า ยอาหาร หรื อ ก. การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ก. การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่
เครื่องดื่ม
ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานี
ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร
รถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล
โรงอาหาร ร้านอาหารหรือ เครือ่ งดืม่
ร้ า นอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม            ทั่ ว ไป ซึ่ ง ไม่ ร วมสถานบริ ก าร    
ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่
ผั บ บาร์ ให้ เ ปิ ด บริ ก ารได้                 
แผงลอย ซึง่ ไม่รวมถึงสถานบริการ
แต่ ยั ง คงห้ า มการบริ โ ภคสุ ร า         
ผับ บาร์
หรื อ เครื่ อ งที่ มี แ อลกอฮอล์             
ในสถานที่ดังกล่าวนี้

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
-

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
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ข. การบริโภคสุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ ใ น ภั ต ต า ค า ร                        
สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร
หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ทั่ ว ไป หรื อ             
ในสถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต           
ตามกฎหมายและได้ผ่อนคลาย       
ให้เปิดด�ำเนินการอยู ่ ก ่ อ นแล้ ว        
ให้สามารถท�ำได้ภายในก�ำหนด
เวลาปกติตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยงดเว้ น การจั ด กิ จ กรรม          
ส่ ง เสริ ม การขาย ในส่ ว นของ
สถานบริการ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาต
ให้เปิดด�ำเนินการ
(2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ข. ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า ข. ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า ก. ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า
คอมมูนิตี้มอลล์
คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ
คอมมูนติ มี้ อลล์ ให้เปิดด�ำเนินการ
คอมมูนติ มี้ อลล์ ให้เปิดด�ำเนินการ
ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ร้ า นขายยา
เพิม่ เติมได้ในส่วนทีเ่ ป็นการจ�ำหน่าย
ได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ�ำเป็นต่อการ
สิ น ค้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค
ใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจ
และการให้บริการ รวมทั้งร้าน
สื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ร้านเสริมสวย
ที่ท�ำการหน่วยงานของรัฐและ
แต่งผม ตัดผม หรือท�ำเล็บ ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนก
ส่วนทีเ่ ป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์
ร้ า นอาหารให้ เ ปิ ด เฉพาะการ        สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์
น�ำกลับไปบริโภคที่อื่น

กิจการและกิจกรรม

8
(3) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เครือ่ งเล่นหยอดเหรียญ สถานที่
เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบรด หรือ
การละเล่ น อื่ น ๆ ในท� ำ นอง
เดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก
สวนน�้ ำ  สวนสั ต ว์ สนุ ก เกอร์
บิ ล เลี ย ด ร้ า นเกมส์ สถานที       ่
ออกก�ำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเ พื่ อ สุ ข ภ า พ              
สถานประกอบการนวดแผนไทย
นวดฝ่ า เท้ า สถาบั น กวดวิ ช า
สนามพระเครือ่ ง ศูนย์ประชุม ทัง้ นี้
พื้นที่และกิจกรรมที่ เ ปิ ด ด�ำ เนิ น
การได้ ใ ห้ ง ดเว้ น การจั ด การ
แข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย
หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่เปิด
โอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนา
แน่น และให้เปิดด�ำเนินการได้
จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา
ค. ร้ า นค้ า ปลี ก /ค้ า ส่ ง ขนาดย่ อ ม ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาด      
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด
ค้าส่งขนาดใหญ่
ตลาดน�ำ 
้ และตลาดนัด ให้เปิดได้
โดยต้ อ งควบคุ ม ทางเข้ า ออก        
จั ด ให้ มี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ
ร่ า งกายผู ้ ใ ห้ และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร   
การเว้นระยะห่างในการเลือก
สินค้าและการช�ำระราคา

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

-

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(4) ร้ า นเสริ ม สวย แต่ ง ผมหรื อ ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
ตัดผมส�ำหรับบุรุษหรือสตรี
ส�ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้
เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอยผม
แต่ ง ผม และต้ อ งไม่ มี ผู ้ นั่ ง รอ         
ในร้าน
กิจการและกิจกรรม
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(5) สถานที่บริการดูแล สถานที่
พ� ำ นั ก อาศั ย หรื อ สถาน
สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือ       
ผู้มีภาระพึ่งพิง

-

ง. สถานที่ บ ริ ก ารดู แ ล สถานที่
พ� ำ นั ก อ า ศั ย ห รื อ ส ถ า น
สงเคราะห์ อื่ น ที่ จั ด สวั ส ดิ ก าร      
ให้ แ ก่ เ ด็ ก หรื อ ผู ้ สู ง อายุ หรื อ             
ผูม้ ภี าระพึง่ พิงให้เปิดด�ำเนินการ
ได้ เ ฉพาะที่ มี ก ารรั บ ตั ว ไว้ พั ก       
ค้างคืนเป็นปกติธุระ

(6) การถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์

-

จ. การถ่ า ยท� ำ รายการโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อ
รวมคณะท� ำ งานหน้ า ฉากและ
ทุ ก แผนกแล้ ว ต้ อ งมี จ� ำ นวน            
ไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มี        
ผู้ชมเข้าร่วมรายการ

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
ส� ำ หรั บ บุ รุ ษ หรื อ สตรี ให้ เ ปิ ด
ด�ำเนินการ โดยจ�ำกัดเวลาการ
ให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละ  
2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอ       
ในร้าน
ฉ. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนา
ให้เปิดได้เฉพาะเพือ่ การปฏิบตั งิ าน
เด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่ จ� ำ เป็ น ของเจ้าหน้าที่ในการ       ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผูส้ งู อายุ
นัดหมาย จัดสรร และแจกจ่าย
สถานที่ บ ริ ก ารดู แ ล สถานที่
เครื่ อ งดื่ ม และอาหารกลางวั น
พ�ำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์
และการจัดเตรียมความพร้อม
อื่ น ที่ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ เ ด็ ก      
ของสถานที่ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หรือผูส้ งู อายุ สามารถเปิดด�ำเนินการ
มาตรการป้องกันโรคทีท่ างราชการ
ให้บริการแบบรายวันได้ ทั้งนี้
ก�ำหนด
การเดิ น ทางไปกลั บ สถานที         ่
ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น เหตุ ย กเว้ น          
การปฏิบัติตามมาตรการอันพึง
ปฏิบตั ขิ องกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการติดโรค
จ. การถ่ า ยท� ำ รายการโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์และวีดที ศั น์ ให้ดำ� เนิน
การได้โดยมีจำ� นวนผูแ้ สดง ผูร้ ว่ ม
รายการและคณะท�ำงานถ่ายท�ำ
รวมกันไม่เกินคราวละหนึ่งร้อย            
ห้าสิบคนและมีผช้ ู มไม่เกินห้าสิบคน

กิจการและกิจกรรม

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-

(8) อื่น ๆ

-
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(7) ห้ อ งประชุ ม ในโรงแรมหรื อ
ศูนย์ประชุม

3. กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
(1) โรงพยาบาล คลินิก สถาน- ก. โรงพยาบาล คลินกิ สถานทันตกรรม
ทันตกรรม หรือสถานพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ทุกประเภท
ที่จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ก. การจัดการประชุม การอบรม
ประชุ ม ให้ เ ปิ ด ด� ำ เนิ น การได้
หรื อ สถานที่ จั ด นิ ท รรศการ              การสัมมนา การจัดนิทรรศการ
เฉพาะกรณีจำ� กัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วม
ให้ เ ปิ ด ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม          การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง
ประชุ ม และเป็ น การประชุ ม
การแสดงสิ น ค้ า หรื อ การจั ด
งานพิ ธี การแสดง นาฏศิ ล ป์
คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ หรือการ
นิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรม
ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัด
ประชุม การอบรม การสัมมนา
ซึ่งจ�ำกัดพื้นที่รวมในการจัดงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในโรงแรม
ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงาน
ขนาดพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 20,000
โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม
เดี ย วกั น เพื่ อ ความสะดวกใน        ตารางเมตร และเปิดด�ำเนินการ
ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์
การตรวจสอบทราบแหล่งที่มา
ได้จนถึงเวลา 21.00 น. ทั้งนี้          หรือในสถานทีอ่ นื่ ๆ ให้สามารถ
ให้ ง ดเว้ น การจั ด การแข่ ง ขั น
ด�ำเนินการได้
กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ
การด�ำเนินการอืน่ ใดทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ผคู้ นมาชุมนุมกันหนาแน่น และ
อาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
ค. สนามพระเครือ่ ง ศูนย์พระเครือ่ ง ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ให้เปิดด�ำเนินการได้ โดยงดเว้น
อุทยานวิทยาศาสตร์  ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
และวัฒนธรรม
ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและ
อาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
-

-

-

กิจการและกิจกรรม
(2) คลินกิ เวชกรรมเสริมความงาม
สถานเสริ ม ความงาม และ
ร้านท�ำเล็บ

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-
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(3) สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย สนามกีฬา ข. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม
สวนสาธารณะ
กอล์ฟ สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึก
ซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้ แต่ตอ้ งไม่มี
ผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการ
แข่ ง ขั น ในกรณี ข องสโมสร        
คลั บ เฮาส์ หรื อ ร้ า นอาหารใน
บริเวณดังกล่าวให้ปฏิบตั ติ าม (1) ก.
ค. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท
กลางแจ้งและตามกติกาสากล       
ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคม
และไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น
เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และ
ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือ
เป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร
คลั บ เฮาส์ หรื อ ร้ า นอาหารใน
บริเวณดังกล่าวให้ปฏิบตั ติ าม (1) ก.

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
สถานเสริมความงาม และร้าน   
ท�ำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้าง
สรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ
คอมมูนติ มี้ อลล์ ให้เปิดด�ำเนินการ
ได้ เ ฉพาะการเสริ ม ความงาม
เรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวม
ถึ ง การเสริ ม ความงามบริ เ วณ
ใบหน้า
ข. สถานที่ อ อกก� ำ ลั ง กายฟิ ต เนส        
ที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า หรือคอมมูนติ มี้ อลล์
ให้เปิดด�ำเนินการได้เฉพาะส่วนที่
เป็ น การเล่ น โยคะหรื อ ฟรี เ วท
โดยงดเว้ น การใช้ เ ครื่ อ งเล่ น
เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือ      
การเล่นแบบรวมกลุ่ม
ค. สถานทีห่ รือสนามออกก�ำลังกาย
ในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตาม
กติกาสากล ทีม่ ไิ ด้มกี ารปะทะกัน
ระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชม
การแข่ ง ขั น หากเล่ น เป็ น ที ม         
ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน
ได้ แ ก่ แบดมิ น ตั น ตะกร้ อ        
เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก
ฟันดาบ และปีนผา

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
สถานเสริมความงาม สถานที่สัก
หรื อ เจาะผิ ว หนั ง หรื อ ส่ ว นใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
-

ค. สถานที่ อ อกก� ำ ลั ง กายฟิ ต เนส        ข. การออกก� ำ ลั ง กายแบบกลุ ่ ม          
ให้เปิดด�ำเนินการได้โดยจ�ำกัด
ในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม
จ� ำ นวนผู ้ เ ล่ น ในการเล่ น แบบ
พื้ น ที่ กิ จ กรรมสาธารณะ หรื อ
รวมกลุ่ม และงดเว้น การอบตัว
ลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดำ� เนินการได้
หรืออบไอน�้ำแบบรวม
ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือ
ค่ า ยมวย ให้ เ ปิ ด ได้ เ ฉพาะ           
เพื่อการฝึกซ้อม การชกลมโดย
ไม่มคี ชู่ ก การชกมวยแบบล่อเป้า
โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและ
ไม่มีผู้ชม

กิจการและกิจกรรม
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ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ง. สวนสาธารณะ ลาน – พืน้ ทีก่ จิ กรรม ง. สระว่ายน�ำ้ สาธารณะทัง้ กลางแจ้ง จ. สนามกีฬา ให้เปิดด�ำเนินการได้ ง. สนามกี ฬ าหรื อ สถานที่ เ พื่ อ        
สาธารณะ สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
และในร่ม
เฉพาะกิ จ กรรมเพื่ อ การออก
การออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา
สนามกีฬา ลานกีฬา ให้เปิดได้
ก� ำ ลั ง กายหรื อ การฝึ ก ซ้ อ มใน
หรื อ เพื่ อ การเรี ย นการสอนใน  
เฉพาะพืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง เพือ่ การเดิน
ประเภทกี ฬ า ได้ แ ก่ ฟุ ต บอล        ทุกประเภทกีฬา ให้เปิดด�ำเนินการได้
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการ
ฟุ ต ซอล บาสเกตบอล และ
ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่
ออกก�ำลังกายด้วยวิธอี นื่ เป็นส่วน
วอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการ
สนามกั ด ปลา หรื อ สนามการ
บุคคล โดยไม่มผี ชู้ มมาชุมนุมกัน
แข่งขันและมีจำ� นวนผูร้ ว่ มกิจกรรม
แข่ ง ขั น อื่ น ในลั ก ษณะท� ำ นอง
หรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น
ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณสนามกีฬา (ไม่นบั
เดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิด
การแสดง
รวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน 10 คน
ด�ำเนินการ สถานที่ท่ีได้รับการ
ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือ   ผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการ
โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอืน่ ๆ
แข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์
ในท�ำนองเดียวกัน ให้เปิดด�ำเนินการ
การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอด
ได้เฉพาะเพื่อการออกก�ำลังกาย
ผ่านสือ่ อืน่ ๆ ได้ แต่ตอ้ งไม่มผี ชู้ ม
หรือการฝึกซ้อม
อยูใ่ นสนามแข่งขัน และผูจ้ ดั การ
ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
แข่งขันต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
ซ. สระน�้ ำ เพื่ อ การเล่ น กี ฬ าหรื อ
และวิธกี ารทีท่ างราชการก�ำหนด
กิจกรรมทางน�ำ้ ในบึง เช่น เจ็ตสกี
ด้วย
ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภท    
บานาน่าโบ๊ต ให้เปิดด�ำเนินการได้
โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและ
จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่นตามจ�ำนวน
เครื่องเล่นและขนาดพื้นที่

กิจการและกิจกรรม
(4) อื่นๆ
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ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
จ. สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบ
สปา อาบน�้ำ  ตัดขน รับเลี้ยง   พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู    ้
สปา และสถานประกอบการ
ไอน�้ ำ แบบรวม หรื อ การนวด
หรือรับฝากสัตว์
แหล่งประวัตศิ าสตร์โบราณสถาน       นวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว
บริเวณใบหน้าในสถานประกอบ
ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์
อบสมุนไพรหรืออบไอน�้ำแบบ
การเพื่ อ สุ ข ภาพ สปา หรื อ      
รวม และการนวดบริเวณใบหน้า)
สถานประกอบการนวดแผนไทย
นวดฝ่าเท้า ยกเว้นสถานประกอบ
ให้ด�ำเนินการได้ ยกเว้นในส่วน
กิจการอาบน�้ำ  สถานประกอบ
ของสถานประกอบกิจการอาบ
กิจการอาบอบนวด
อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิด
ด�ำเนินการ
ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
ให้เปิดด�ำเนินการได้โดยจ�ำกัด ค. สวนน�้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก
ยกเว้นการใช้เครือ่ งเล่นในลักษณะ
จ� ำ นวนผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรมไม่ เ กิ น
200 คน ส� ำ หรั บ โรงมหรสพ         ที่ เ ป็ น การติ ด ตั้ ง ชั่ ว คราวหรื อ
ในระยะแรกนี้ ให้ เ ปิ ด เฉพาะ       เครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก  
การจั ด แสดงลิ เ ก ล� ำ ตั ด หรื อ       ซึง่ อาจมีความเสีย่ งต่อการติดโรค
การแสดงพื้ น บ้ า นอื่ น ๆ ก่ อ น      ในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม
โดยงดเว้ น การจั ด แสดงดนตรี จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ        
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย      
หรือ คอนเสิร์ต หรือกิจกรรม
อื่ น ๆ ที่ อ าจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ         และตั้ ง อยู ่ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ศู น ย์ ก ารค้ า คอมมู นิ ตี้ ม อลล์         
การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
ให้เปิดด�ำเนินการได้
และการแพร่กระจายเชื้อ
ญ. สวนสัตว์หรือสถานทีจ่ ดั แสดงสัตว์
ให้เปิดด�ำเนินการได้ โดยจ�ำกัด
จ� ำ นวนผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรมในพื้ น ที่
จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม

กิจการและกิจกรรม
4. การขนส่งสาธารณะ
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ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

-

-

-

การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่
จั ง หวั ด เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
และรองรับการเดินทางของประชาชน
ภายหลั ง มาตรการผ่ อ นคลาย            
การเดิ น ทางข้ า มเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด              
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
และก�ำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสาร       
ทีเ่ ป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท
(รถโดยสารประจ�ำทาง รถปรับอากาศ
รถตู ้ รถไฟ เรื อ เครื่ อ งบิ น ) โดย            
ผู้ประกอบการ ต้องจัดระบบและ
ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการจอด
พักรถ การเว้นที่นั่ง และการจ�ำกัด
จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารในแต่ ล ะเที่ ย ว           
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการก�ำหนด

สวนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม
สำหรับพื้นที่
open
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1
สถานบร�การ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคลายสถานบร�การ ผับ บาร คาราโอเกะ
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1. สถานบริการ สถานประกอบการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
■ ผ่อนผันให้เปิดด�ำเนินการได้ โดยเปิดท�ำการตามเวลาปกติที่กฎหมายก�ำหนด จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา
ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทัง้ นี้ สถานบริการต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
■ การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป สามารถ
เปิดให้บริการหลังเวลา 24.00 นาฬิกาได้ แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังเวลาดังกล่าว
■ จัดให้มกี ล้องวงจรปิดเพือ่ บันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ถานประกอบการ เพือ่ ก�ำกับ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณา
งดให้บริการ กรณีผู้ ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนดได้
■ เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่าง
โต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้
■ งดนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับผู้ ใช้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือที่นั่ง
ของผู้ ใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน ทุกครั้งก่อนใช้บริการ
■ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงานเชียร์เบียร์ รวมทั้ง
ต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้าน�ำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน
■ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด ผ่านแอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมทัง้ ระบุความจุของจ�ำนวนผู้ ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมือ่ เปิดด�ำเนินการ
โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�ำนวนผู้ ใช้บริการตามข้อก�ำหนด
■ มีมาตรการคัดกรองอายุ ไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
บริการ และผู้ ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทัง้ นี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามแนวทางทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ อาจให้มกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาเชือ้ โควิด 19 ในกลุม่ พนักงานเป็นระยะ
ตามค�ำแนะน�ำของทางราชการ
■ กรณีพบผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ มีไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และมีประวัติ
เสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมทั้งระบุความจุของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้           
ตรวจสอบเมื่อเปิดด�ำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามข้อก�ำหนด
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงพนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการ และให้คำ� แนะน�ำกับผูใ้ ช้บริการ สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ได้ เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 มีการควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด พร้อมเตรียมอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่จุดบริการต่างๆ เช่น
ทางเข้าและออก ห้องสุขา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 จัดเตรียมพืน้ ทีแ่ ละท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะนัง่ หรือยืน รวมถึงบริเวณพืน้ ทีร่ อคิวห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุม
ไม่ให้มกี ารเคลือ่ นย้ายเก้าอี้ รวมทัง้ ให้มรี ะยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกัน้ ระหว่างโต๊ะ สูงไม่นอ้ ยกว่า
1.5 เมตร และระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้
1.6 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอภายในสถานบริการ รวมทัง้ บริเวณห้องสุขา และพืน้ ทีส่ บู บุหรี่ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ
อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 จัดให้มีการใช้เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable Menus) แทนการใช้เมนูแบบเล่ม
1.9 จัดให้มีภาชนะส�ำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนบุคคล
ส�ำหรับผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ สามารถนั่งรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คนต่อ 1 โต๊ะ
1.10 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการด�ำเนินกิจกรรม ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการ     
เพือ่ ก�ำกับ ติดตาม การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคของพนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการ โดยบันทึกภาพและข้อมูล
เก็บไว้ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มี            
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานแจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) มีการตรวจคัดกรองอายุ อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ                
ผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบ
ทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง
ที่ก�ำหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา
ให้มหี อ้ งแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคน  
(3) มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ ตามค�ำแนะน�ำของทางราชการ
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2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) จัดให้มแี ผนบริหารจัดการเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระยะห่าง
ระหว่างเวทีกบั โต๊ะ การควบคุมจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพืน้ ทีส่ ว่ นรวม พืน้ ผิวสัมผัสร่วม
และเครื่องปรับอากาศ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงาน
(2) ควบคุมจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการไม่ให้แออัด โดยคิดจ�ำนวนใช้บริการตามขนาดพืน้ ที่ เกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 4 ตารางเมตร         
ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยนั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น
(3) หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสหรือท�ำกิจกรรมใกล้ชิดกัน ระหว่างพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ เช่น การนั่ง          
การร้องเพลง การเต้น ยกเว้น การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงบนเวที
(4) พิจารณาปรับรูปแบบการบริการหรือพัฒนานวัตกรรม เพื่อลดเวลาในการด�ำเนินกิจกรรม ลดความแออัด         
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ การมีฉากกัน้ ระหว่างโต๊ะหรือเวที ระบบควบคุมหรือตรวจสอบจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการหรือจุดทีม่ กี ารรวมกลุม่
ภายในสถานทีแ่ สดงบนหน้าจอ หากมีจำ� นวนครบตามทีก่ ำ� หนด ผูใ้ ช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ โดยจัดพืน้ ที่
รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือมีทกี่ นั้ ระหว่างบุคคล ทัง้ นี้ เพือ่ ปรับการบริการรูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้
ในระยะยาว และเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
(5) ผูป้ ระกอบการ พนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หรือ
สวม Face Shield ร่วมด้วย เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ส�ำหรับนักร้องหรือนักแสดง            
สามารถสวม Face Shield แทนได้ ระหว่างท�ำกิจกรรมบนเวที
(6) พนักงานบริการทุกคน ไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ และไม่ค วรสัมผัส ผู้ใช้บริการ โดยอาจจัดระบบการไหลเวี ย นของ                      
ทางเดินของผู้ใช้บริการ รวมทั้งพนักงานให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
(7) งดจ�ำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะที่มีโอกาสสัมผัสหรือ            
ใช้รว่ มกัน โดยให้สงั่ เครือ่ งดืม่ เป็นรายแก้วแทน และมีพนักงานบริการเป็นผูบ้ ริการ เพือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสภาชนะ
ที่ใช้ร่วมกัน
(8) งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงานเชียร์เบียร์ และให้
งดกิจกรรมทีม่ กี ารเล่น การแข่งขัน หรือการใช้เครือ่ งเล่น อุปกรณ์การเล่น เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะพูล เป้าลูกดอก
ตู้เกม เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้เกิดความแออัดหรือการรวมกลุม่ คน การใช้เสียงดัง ทัง้ นี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการน�ำสุรา
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน
(9) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา
(10) จัดให้มกี ารให้คำ� แนะน�ำพนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการ รวมถึงให้มกี ารตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับ การให้ บริการ
และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ให้หน่วยงานในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบทราบ ตามคูม่ อื และเกณฑ์การปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
(11) พิจารณางดให้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้สถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่
ก�ำหนดได้ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสถานที่
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(12) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพือ่ ให้พนักงานบริการ
และผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(13) หากพบว่าพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้ ผู ้ ป ระกอบการ/เจ้ า ของสถานที่ ปิ ด สถานที่ ต ามค� ำ สั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ พร้ อ มทั้ ง                          
ท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาดทุกคน ต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด รวมทั้ง
ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมของสถานที่และอุปกรณ์ เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับ            
ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับเงิน และไมโครโฟน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70%
หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน และ
ท�ำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้บริการ
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น กลอนประตู ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
ก๊อกน�้ำ  อ่างล้างมือ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด               
อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
(4) เพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ และควรเว้นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อลด    
ความแออัด
1.2 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดเข้าสถานที่และใช้บริการ
1.3 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยง        
ในการติดเชื้อ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
ก่อนออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่สถานบริการก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้ด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
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2.4 ระหว่างรอคิวคัดกรองอายุ อาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าสถานที่ ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือ
สัญลักษณ์ที่สถานบริการก�ำหนด อย่างน้อย 1 เมตร
2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม โดยให้ล้างมือ    
ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
2.6 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น     
หากมีการไอ หรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท
2.7 งดการเต้นหรือกิจกรรมอื่นใดนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ โดยไม่ร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น รวมทั้ง                
งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นร�ำ ทั้งนี้ อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
2.8 พิจารณาช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระด้วย
เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
2.9 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการด�ำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ให้ด�ำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. ตร. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คมู่ อื และเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม
กับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง         
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก�ำหนด ก่อนเปิดกิจการ
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ผูป้ ระกอบการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ ำ� หนด ให้หน่วยงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทราบ
ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการ             
ยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.3 ศปก.จังหวัด/กทม. ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม
ก�ำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการ   
ดังต่อไปนี้
(1) รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�ำเนินการ
(2) ลงทะเบียนผูป้ ระเมินการประกอบกิจการในแอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ” ประกอบกับ
“ไทยชนะ”
(3) จัดท�ำแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานประกอบการ
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(4) ตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับการประกอบกิจการ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ”
(5) รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศปก.จังหวัด และ ศบค. ทราบ    
รายสัปดาห์
2.4 ศปม. ร่วมกับเทศบาล อปท. สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงาน                         
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจ                  
ทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่ รวมทั้ ง แนวทางการก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น                    
เพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนศูนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัดจัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ โดยให้มีการประชาสัมพันธ์
ให้ ป ระชาชนและผู ้ ป ระกอบการรั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ในกรณี ที่ ป ระชาชนหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พ บการปฏิ บั ต                 ิ
ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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2
รานเกมและรานอินเทอรเน็ต
1-2M

1-2M

2. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
■ ให้เปิดด�ำเนินการได้ โดยจ�ำกัดช่วงเวลาการให้บริการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบ
กิจการร้านวีดิทัศน พ.ศ. 2552 ดังนี้
o ผูท้ มี่ อี ายุตำ�่ กว่า 15 ปี : ให้เข้าใช้บริการได้ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ
หรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00-20.00 น.
o ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี : ให้เข้าใช้บริการได้ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น. และในวันหยุด
ราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00-22.00 น.
o ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี : ให้เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
■ จัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อรอบ และมีการพักท�ำความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ
■ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน และงดกิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
■ ติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพือ่ บันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นรวมของสถานประกอบการ
เพื่อก�ำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรมและยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมทั้งระบุความจุของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้           
ตรวจสอบเมื่อเปิดด�ำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามข้อก�ำหนด
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่          
โดยระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อย เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัส
ที่มาใช้บริการในสถานที่
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1.3 มีการควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มจี ดุ ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าร้าน
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณประตูทางเข้าและออกร้าน
พื้นที่บริการต่างๆ และห้องสุขา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ ในบริเวณทีม่ ที นี่ งั่ ยืน ระหว่างการเดิน หรือการต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน�ำ 
้
จุดรอช�ำระค่าบริการ รวมทั้งระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร
1.6 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.7 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในร้าน รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ                
อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
1.8 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ของร้าน เพื่อก�ำกับ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของผู้ใช้บริการและพนักงาน โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
หรืออาจพิจารณาจัดให้มีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้ง  
ผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด ให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก      
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) ควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันในภายในร้าน โดยคิดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และลดเวลาในการท�ำกิจกรรมเท่าที่จ�ำเป็น โดยจัดรอบ
การเข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ต่อรอบ ระหว่างพักมีการท�ำความสะอาด 15 นาทีตอ่ รอบ ทัง้ นี้ อาจพิจารณาจัดให้มกี ารเหลือ่ มเวลาการให้บริการ
หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์
(3) เว้นระยะนั่ง ยืน หรือระหว่างการเดินห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิว        
ที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(4) งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน และงดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น
กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล
(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์                
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(6) ผู้ประกอบการ และพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะพนักงาน  
ที่อยู่ประจ�ำเคาท์เตอร์ต่างๆ เช่น จุดบริการช�ำระเงิน หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ต้องสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และสวม Face Shield ร่วมด้วย หรือพิจารณาให้มฉี ากกัน้ (Counter shield)
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(7) ลดการพูดคุยทีไ่ ม่จำ� เป็น โดยใช้นำ�้ เสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ
Face Shield ทั้งนี้ ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และรักษาระยะห่างจากพนักงานคนอื่น อย่างน้อย   
1 เมตร
(8) พนักงานทุกคน ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อน และ
หลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน�้ำ หลอด ช้อน ผ้าเช็ดมือ
(9) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวม  
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(10) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน                   
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(11) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค เช่น แนะน�ำให้ล้างมือ แนะน�ำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์        
รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(12) จัดให้มีระบบตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด
(13) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็น          
จุดแพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาด
สถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาดทุกคน ต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด รวมทั้ง
ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
(2) ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานที่ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ เน้นจุดทีม่ ผี สู้ มั ผัสร่วมกัน เช่น หน้าจอ CPU คียบ์ อร์ด
เม้าส์ หูฟัง โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู จุดช�ำระเงิน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น
แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ก่อนและหลังการให้บริการ หรืออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาด
ทุกครัง้ หลังมีการใช้บริการ หรืออย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง โดยเพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดมากขึน้ ในจุดเสีย่ ง
เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือ อ่างอาบน�้ำ ที่รองนั่งโถส้วม
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ      
ขยะติดเชื้อ เช่น ผ้าหรือกระดาษช�ำระที่ใช้แล้ว หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวม  
ส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อลด         
ความแออัด รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน     
หากช�ำระด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลร้านเกมและร้านอินแทอร์
เน็ตใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที               ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยระบุชอื่
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อย
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่ร้านแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลด          
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ระหว่างใช้บริการ รอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ร้านก�ำหนด
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ
2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือ       
หน้ากากผ้าระหว่างใช้บริการ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท
2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค             
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. วธ. และ สธ. ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คมู่ อื และเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามความเหมาะสมกับพืน้ ที่
และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง       
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก�ำหนด
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2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ผูป้ ระกอบการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ ำ� หนด ให้หน่วยงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทราบ
ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการ                
ยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.3 ศปก.จังหวัด/กทม. ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม
ก�ำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการ   
ดังต่อไปนี้
(1) รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�ำเนินการ
(2) ลงทะเบียนผูป้ ระเมินการประกอบกิจการในแอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ” ประกอบกับ
“ไทยชนะ”
(3) จัดท�ำแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน
(4) ตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับการประกอบกิจการ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ”
(5) รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศปก.จังหวัด/ กทม. และ ศบค. ทราบ
รายสัปดาห์
2.4 ศปม. ร่วมกับเทศบาล อปท. สสอ./สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์          
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่ รวมทั้ ง แนวทางการก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น                 
เพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ ป ระชาชนและผู ้ ป ระกอบการรั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ในกรณี ที่ ป ระชาชนหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พ บการปฏิ บั ต                     ิ
ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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3. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน�้ำชา
สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการ โดยหวังประโยชน์ทางการค้า ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตัง้ สถานบริการตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้แก่ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายและบริการ
โดยมีผู้บ�ำเรอส�ำหรับปรนนิบัติลูกค้า และสถานอาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ หรือสถานทีอ่ นื่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ให้เปิดด�ำเนินการได้ตามเวลาเปิดท�ำการ
ปกติที่กฎหมายก�ำหนด และ
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
■ พนั ก งานบ� ำ เรอส� ำ หรั บ ปรนนิ บั ติ ลู ก ค้ า สามารถสวม Face Shield แทนการสวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้าได้
■ การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริม เช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
■ มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย
■ ติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพือ่ บันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นรวมของสถานประกอบการ
เพื่อก�ำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
■ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบ

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรมและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ      
ป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมทั้งระบุความจุของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ และ
พร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด�ำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามข้อก�ำหนด
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1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่          
โดยระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อย เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัส
ที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 มีการควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มจี ดุ ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานบริการ
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ เช่น            
หน้าลิฟต์ ภายในลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องสุขา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ ภายในลิฟต์ ในบริเวณที่มีที่นั่ง ยืน ระหว่างการเดิน หรือการต่อคิว เช่น   
จุดรอเข้าห้องน�ำ 
้ พืน้ ทีน่ งั่ ส่วนกลาง อย่างน้อย 1 เมตร รวมทัง้ ระยะห่างระหว่างโต๊ะ และเวทีกบั โต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร
1.6 จัดสถานที่ส�ำหรับเก็บเสื้อผ้า อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และอุปกรณ์ส�ำหรับให้บริการให้มิดชิดเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนเชื้อ
1.7 จัดให้มไี มโครโฟนส่วนบุคคล หรือพิจารณาเปลีย่ นปลอกหุม้ ไมโครโฟน และท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
เช่น แอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนผู้ใช้งาน
1.8 จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลที่สะอาด ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น จาน ช้อน ส้อม ตะเกียบ
บรรจุซอง ช้อนกลางส่วนบุคคล แก้ว หลอดบรรจุซอง โดยพิจารณาให้มีการห่อหุ้มภาชนะและอุปกรณ์ดังกล่าว         
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.10 จัดให้มีจุดบริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือ       
หน้ากากผ้า ก่อนและระหว่างใช้บริการ
1.11 รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
1.12 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในสถานบริการ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องอาบน�้ำ  ห้องสุขา และพื้นที  ่
สูบบุหรี่ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการ
หมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
1.13 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนรวมของ                     
สถานประกอบการ เพื่อก�ำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของผู้ใช้บริการและพนักงาน โดยบันทึก
ข้อมูลเก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน หรืออาจพิจารณาจัดให้มรี ะบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก�ำหนด ให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก   
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน
(3) มีการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาเชือ้ โควิด 19 ในกลุม่ พนักงานเป็นระยะ พร้อมทัง้ การเฝ้าระวังโรคอืน่ ด้วย
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2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) จัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุมจ�ำนวน       
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม พื้นผิวสัมผัสร่วมและเครื่องปรับอากาศ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 และการเฝ้าระวังโรคอื่น ในกลุ่มพนักงาน
(2) ควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันในภาพรวมของสถานบริการ และส่วนของพื้นที่ย่อยที่ให้
บริการส่วนรวม เช่น ห้องน�ำ้ รวม หน้าเวที หน้าตูก้ ระจก หรือลดเวลาในการท�ำกิจกรรมเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยพิจารณา
จัดให้มกี ารเหลือ่ มเวลาการให้บริการหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือ
ทางโทรศัพท์ กรณีผใู้ ช้บริการเป็นกลุม่ ให้จำ� กัดการนัง่ รวมกันไม่เกิน 5 คนต่อโต๊ะ ทัง้ นี้ ให้เว้นระยะห่างระหว่าง
ที่นั่งหรือเดิน อย่างน้อย 1 เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร
(3) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้
บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(4) ผู้ประกอบการ และพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในพื้นที่ส่วนรวม       
โดยเฉพาะพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเตรียมอาหาร พนักงานที่อยู่ประจ�ำเคาท์เตอร์ต่างๆ เช่น ต้อนรับ/
ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ       
หน้ากากผ้า และสวม Face Shield ร่วมด้วย หรือพิจารณาให้มีฉากกั้น (Counter shield) และสวมถุงมือ ทั้งนี้
พนักงานบ�ำเรอส�ำหรับปรนนิบัติลูกค้าสามารถสวม Face Shield แทนได้
(5) ลดการพูดคุยทีไ่ ม่จำ� เป็น โดยใช้นำ�้ เสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ
Face Shield ทั้งนี้ ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และรักษาระยะห่างจากพนักงานคนอื่น อย่างน้อย     
1 เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม
(6) พนักงานทุกคน ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อน และ
หลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน�้ำ หลอด ช้อน ผ้าเช็ดมือ
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
(7) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมส�ำหรับพืน้ ทีข่ องสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทัง้ นี้ อาจพิจารณา
ปรับรูปแบบบริการเครือ่ งดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ โดยการผสมเครือ่ งดืม่ ในภาชนะและอุกรณ์ชงแยก
ก่อนน�ำมาเติมในแก้วของผูใ้ ช้บริการ และติดสติก๊ เกอร์ หรือสัญลักษณ์ปอ้ งกันการสลับแก้ว เพือ่ ป้องการแพร่เชือ้
(8) พนักงาน ควรสังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก หรือ
หอบเหนื่อย ควรแนะน�ำให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้ง
ประวัติการเดินทาง
(9) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(10) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน                    
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(11) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค เช่น แนะน�ำให้ล้างมือ แนะน�ำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์      
รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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(12) จัดให้มีระบบตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานในพื้นที่                
รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
(13) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท�ำความสะอาด
สถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาดทุกคน ต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด รวมทั้ง
ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่สัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ให้บริการ ราวบันได
อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนวด บัตรจอดรถ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ                      
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ก่อนและหลังการให้บริการ หรืออย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งเกียร์ พวงมาลัย
กุญแจรถ ก่อนคืนรถให้กับผู้ใช้บริการ
(3) ท�ำความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก 30 นาที และเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ส�ำหรับผู้ใช้บริการ ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ปลอกหมอน ทุกครั้งหลังการให้บริการ
(4) ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ และห้องสุขา ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้าง
ออกด้วยน�้ำสะอาด ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ หรือเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดมากขึ้นในจุดเสี่ยง เช่น
กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือ อ่างอาบน�้ำ ที่รองนั่งโถส้วม กรณีห้องสุขารวมต้องท�ำความสะอาด
ทุก 1 ชั่วโมง
(5) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(6) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ
ติดเชือ้ เช่น ผ้าหรือกระดาษช�ำระทีใ่ ช้แล้ว หน้ากากอนามัยทีใ่ ช้แล้ว และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัด
ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
(7) จัดให้มีการบันทึกตารางการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนด และตรวจสอบการท�ำงานของพนักงาน                    
ท�ำความสะอาดให้ได้มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อลด          
ความแออัด รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน        
หากช�ำระด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า         
ตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที               ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
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2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยระบุชอื่
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อย
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานบริการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วย
ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ระหว่างใช้บริการ รอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ ขณะอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ว่ นรวม และล้างมือบ่อยครัง้ ด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ
2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือ           
หน้ากากผ้าระหว่างใช้บริการในพื้นที่ส่วนรวม และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ       
จมูกให้สนิท
2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค              
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. ตร. และ สธ. ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง       
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก�ำหนด
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ผูป้ ระกอบการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ ำ� หนด ให้หน่วยงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทราบ
ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการ                
ยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.3 ศปก.จังหวัด/กทม. ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม
ก�ำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการ    
ดังต่อไปนี้
(1) รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�ำเนินการ
(2) ลงทะเบียนผูป้ ระเมินการประกอบกิจการในแอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ” ประกอบกับ
“ไทยชนะ”
(3) จัดท�ำแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานประกอบการ
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(4) ตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับการประกอบกิจการ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ”
(5) รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศปก.จังหวัด/กทม. และ ศบค. ทราบ
รายสัปดาห์
2.4 ศปม. ร่วมกับเทศบาล อปท. สสอ./สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์         
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่ รวมทั้ ง แนวทางการก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น                    
เพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนศูนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ ป ระชาชนและผู ้ ป ระกอบการรั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ในกรณี ที่ ป ระชาชนหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พ บการปฏิ บั ต                     ิ
ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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สวนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันโรคเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโคว�ด 19

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา.....................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) มีการก�ำหนดจ�ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม หรือห้องสอบ โดยใช้ขนาดพื้นที   ่
อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อ 1 คน และในกรณีห้องปรับอากาศ ใช้ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อ 1 คน
(3) จัดให้มจี ดุ ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับนักเรียน ครู บุคลากร และผูม้ าติดต่อ
ก่อนเข้าโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
(4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอ
(5) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกของผู้เรียน ผู้เข้าประชุม ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าสอบ และผู้มาติดต่อ
โดยการใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้
(6) จัดให้มีห้องหรือพื้นที่แยกส่วนส�ำหรับบุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือมี
ประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อกรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(7) มีแผนการจัดให้มกี ารเว้นระยะห่างระหว่างทีน่ งั่ เรียนและโต๊ะเรียน อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์
ในพื้นที่รอคิว
(8) มีแผนการท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ เช่น ห้องเรียน ห้องดนตรี                 
ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ห้องน�้ำ  อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าก่อนเรียน พักเที่ยง หรือกรณี        
มีการย้ายห้องเรียน โดยใช้น�้ำยาท�ำความสะอาด
(9) มีมาตรการให้ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าอบรม ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อทุกคน              
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาทีอ่ ยูภ่ ายในโรงเรียน ยกเว้นระหว่างการออกก�ำลังกาย
(10) จัดให้มีแผนการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนและเวลาพักรับประทานอาหาร
(11) จัดให้มีการปรับเวลาเรียน สลับวันเรียน หรือมีการเรียนเป็นระบบออนไลน์
(12) มีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในโรงเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
(13) ครูอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
(14) มีแผนการควบคุมจ�ำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม มิให้แออัด รวมทั้งตรวจตรา ดูแล ควบคุม และก�ำกับ    
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
(15) มีแผนจัดการสอนวิชาพละศึกษา หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อ)
(1) มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก�ำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน          
หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลตามความเหมาะสม
(2) ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าอบรม ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อทุกคน สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า หรือสวม Face Shield ตลอดเวลา ยกเว้นระหว่างออกก�ำลังกาย
(3) มีประตูทางเข้า-ออก ติดป้ายสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด จุดคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการ และบันทึก
ผลการตรวจคัดกรอง กรณีพบกลุ่มเสี่ยง รีบแจ้งประสานหน่วยงานสาธารณสุข
(4) มีรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งเเต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป เเละมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
(5) มีการจัดคิวเข้าใช้บริการภายในสถานที่ การจ�ำหน่ายอาหาร มีการเว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
(6) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล หรือแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน�้ำ
(7) มีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยหรือแบ่งจ�ำนวนนักเรียน
(8) มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางรายวิชา
(9) มีการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียนเป็นห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
(10) เปิดหน้าต่าง ประตูห้อง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก่อนเข้าเรียนทุกวัน
(11) มีบันทึกการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสอบ
(12) กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน ก�ำหนดจุดรับ-ส่ง จัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร        
ติดป้ายสัญลักษณ์ทนี่ งั่ ชัดเจน รวมถึงท�ำความสะอาดภายในและภายนอกรถ ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน
(13) มีการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนด รวมทั้งการท�ำความสะอาดเครื่องท�ำน�้ำเย็น ตู้กดน�้ำดื่ม          
และบริเวณจุดน�้ำดื่ม เป็นประจ�ำทุกวัน
(14) มีการให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าอบรม ผู้ปกครอง         
และผู้มาติดต่อให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19
(15) มีนวัตกรรมการลงทะเบียน คัดกรองก่อนเข้าและออกจากโรงเรียน ระบบคิว และอื่นๆ
(16) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบมีการด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ส�ำหรับผูเ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย แต่เป็นผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย
(17) มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา          
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด โดยเจ้าของ      
สถานที่ผู้เช่าสถานที่ หรือผู้จัดงานประชุม
(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(3) มีระบบควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่จัดการประชุม
(4) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัดงานประชุม หรือผู้ร่วมประชุม
(5) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ รวมถึงห้องสุขา อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง ระหว่างที่มีการใช้
สถานที่จัดประชุม
(6) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งพื้นที่ทางเดิน และใน        
จุดส�ำคัญ เช่น จุดรอเข้าห้องประชุม จุดลงทะเบียน ที่นั่งในห้องประชุม จุดบริการอาหารว่าง/อาหาร
มื้อหลัก จุดรับประทานอาหาร ห้องสุขา จุดรอยานพาหนะ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ (ถ้ามี) รวมทั้ง     
บนยานพาหนะรับส่ง
(7) งดบริการตู้น�้ำดื่มแบบกด
(8) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้เพียงพอ
(9) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีระบบลงทะเบียนพนักงานศูนย์ประชุม ผูจ้ ดั งานประชุม และผูร้ ว่ มประชุม ก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีจ�ำนวนผู้ร่วมประชุมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ร่วมประชุม 1 คน
(3) พนักงานสถานที่จัดประชุม ผู้จัดงานประชุม และผู้ร่วมประชุม ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า       
ทุกคน
(4) ผู้บรรยายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ/หรือ Face Shield ขณะบรรยาย
(5) พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิด     
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield
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(6) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานสถานทีจ่ ดั ประชุม ผูจ้ ดั ประชุม
และผู้ร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้างานประชุมทุกครั้ง
(7) จัดพืน้ ทีร่ องรับผูม้ อี าการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลทีก่ ำ� หนดไว้ และรายงานหากพบผูป้ ว่ ย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(8) มีการจัดการให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือมีความกว้าง    
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(9) มีการเว้นระยะห่างระหว่างเวที หรือผู้บรรยาย และผู้ฟัง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(10) มีการท�ำความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละครั้ง และท�ำความสะอาดก่อน
ที่จะน�ำไปใช้งานกับบุคคลอื่น
(11) ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัด หรือการสัมผัสร่างกายใกล้ชิดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วม
ประชุม
(12) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง
(13) บริการอาหารมื้อหลักหรืออาหารว่างเป็นอาหารกลางวันแบบร้อน และเป็นชุดเดี่ยว งดการให้บริการ
แบบบุฟเฟต์ที่มีการใช้อุปกรณ์ตักอาหารร่วมกัน
(14) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ยานพาหนะรับส่ง (ถ้ามี) และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม รวมทั้ง        
ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์ อย่างน้อยทุก 30 นาที
(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(16) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ภายในศูนย์ประชุม ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำ
ที่ทางราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับการจัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด โดยเจ้าของ       
สถานที่ ผู้เช่าสถานที่ ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม
(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(3) มีระบบคิวแบบออนไลน์ และตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
(4) มีระบบควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ
(5) มีระบบลงทะเบียนและคัดกรองอาการผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างและรื้อถอนคูหาจัดแสดงทุกคน
(6) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม
(7) มีแผนการจัดการเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำผูจ้ ดั แสดงสินค้า ผูร้ ว่ มกิจกรรม รวมถึงการเหลือ่ มเวลาการจัดกิจกรรม
การรับ-ส่งผู้ร่วมกิจกรรม ในช่วงที่มีการใช้ขนส่งสาธารณะหนาแน่น
(8) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ รวมถึงห้องสุขา อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
(9) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งพื้นที่ทางเดินและใน          
จุดส�ำคัญ เช่น จุดรอเข้าชมงาน จุดรอยานพาหนะ จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดรับรถเข็น/ตะกร้า    
จุดวางสินค้าขายดี/ลดราคา จุดแลกของรางวัล รวมถึงพื้นที่จัดประชุม ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง
จัดการจัดกิจกรรม
(10) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้เพียงพอ
(11) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีระบบลงทะเบียนพนักงานสถานที่ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามรอบตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน
(3) พนักงาน ผูจ้ ดั กิจกรรม และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
(4) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงาน ผูจ้ ดั กิจกรรม และผูร้ ว่ มกิจกรรม
ทุกคนก่อนเข้าในบริเวณจัดกิจกรรม
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(5) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ      
ผู้ป่วย เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(6) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือ มีฉากกั้น
(7) มีการจัดการให้ผู้จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีระยะนั่งหรือยืน ห่างกัน 1 เมตร หรือมีความกว้าง
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(8) มีการไหลเวียนของผูร้ ว่ มกิจกรรมในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา ภายในคูหาจัดแสดง รวมทัง้ ไม่มกี จิ กรรม
ที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มคน ในบางบริเวณ
ของพื้นที่จัดกิจกรรม
(9) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(10) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ยานพาหนะรับส่ง และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม รวมทั้งห้องสุขา  
อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และท�ำความสะอาดลิฟต์ อย่างน้อยทุก 30 นาที
(11) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง
(12) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ภายในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า
โรงภาพยนตร์ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำที่ทางราชการก�ำหนด
(13) การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร ให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือมีฉากกั้นเพื่อลดการสัมผัส

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
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48

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับการจัดงานอีเวนต์
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด โดยเจ้าของ          
สถานที่ ผู้เช่าสถานที่ หรือผู้จัดงานอีเวนต์
(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(3) มีระบบควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่จัดงานอีเวนต์
(4) มีระบบรอบในการเข้าถึงพื้นที่กิจกรรม และมีระบบจองคิว/รอบล่วงหน้าได้
(5) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัดงานอีเวนต์ หรือผู้ร่วมกิจกรรม
(6) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ รวมถึงห้องสุขา อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง ระหว่างที่มีการใช้
สถานที่จัดประชุม
(7) จัดเตรียมพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ทัง้ พืน้ ทีท่ างเดินและในจุดส�ำคัญ
เช่น จุดรอเข้าห้องประชุม จุดลงทะเบียน ที่นั่งในห้องประชุม จุดบริการอาหารว่าง/อาหารมื้อหลัก     
จุดรับประทานอาหาร ห้องสุขา จุดรอยานพาหนะ พืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ (ถ้ามี) รวมทัง้ บนยานพาหนะ
รับส่ง (ถ้ามี)
(8) ไม่มีการให้บริการตู้น�้ำดื่มแบบกด
(9) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้เพียงพอ
(10) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีระบบลงทะเบียนพนักงานสถานที่ ผู้จัดงานอีเวนต์ และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ร่วมประชุม 1 คน
(3) พนักงานสถานที่ ผู้จัดงานอีเวนต์ และผู้ร่วมกิจกรรม ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
(4) ผู้บรรยายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ/หรือ Face Shield ขณะบรรยาย
(5) พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ช�ำระราคาสินค้า หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้
บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
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(6) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานสถานที่ ผู้จัดอีเวนต์และผู้ร่วม
กิจกรรมทุกคนก่อนเข้างาน
(7) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(8) มีการจัดการให้ผู้ร่วมงานอีเวนต์ ได้มีระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือมีความกว้าง    
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(9) มีการเว้นระยะห่างระหว่างเวที หรือผู้บรรยาย และผู้ฟัง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(10) มีการท�ำความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละครั้ง และท�ำความสะอาดก่อน
ที่จะน�ำไปใช้งานกับบุคคลอื่น
(11) มีการไหลเวียนของผู้ร่วมกิจกรรมในการเลือกสินค้า ช�ำราระคา ภายในงานและคูหาจัดแสดง (ถ้ามี)
รวมทั้งไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การรวม   
กลุ่มคน ในบางบริเวณของพื้นที่งานอีเวนต์
(12) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง
(13) บริการอาหารมื้อหลักหรืออาหารว่างเป็นอาหารกลางวันแบบร้อน และเป็นชุดเดี่ยว งดการให้บริการ
แบบบุฟเฟต์ที่มีการใช้อุปกรณ์ตักอาหารร่วมกัน
(14) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ยานพาหนะรับส่ง (ถ้ามี) และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม รวมทั้ง         
ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และท�ำความสะอาดลิฟต์ อย่างน้อยทุก 30 นาที
(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(16) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ            
ค�ำแนะน�ำที่ทางราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต
ชื่อการแสดง...............................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด โดยเจ้าของ       
สถานที่ ผู้เช่าสถานที่ หรือผู้จัดการแสดง
(2) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(3) จัดให้มีระบบจ�ำหน่ายบัตรล่วงหน้า หรือระบบจองรอบ/ระบบคิวในการเข้าสถานที่จัดการแสดง        
และรับช�ำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์
(4) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งพื้นที่ทางเดินและ            
พื้นที่รอคิว เช่น จุดรอเข้าชมการแสดง จุดลงทะเบียน จุดจ�ำหน่ายบัตร ห้องพักนักแสดง นักร้อง/         
นักดนตรี และทีมงาน จุดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา จุดรอยานพาหนะ พื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการ (ถ้ามี) รวมทั้งบนยานพาหนะรับส่ง (ถ้ามี)
(5) จัดที่นั่งชมการแสดงให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร หรือในลักษณะ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะที่ที่มี
การระบายอากาศที่ดี
(6) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย
เป็นหวัด ส�ำหรับผู้จัดการแสดง ทีมงาน พนักงานสถานที่ นักแสดง นักร้อง/นักดนตรี และผู้ร่วมชม     
การแสดง ทุกคน ก่อนเข้าสถานที่ ทุกจุดที่มีการเข้า-ออกจากสถานที่
(7) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลหรือแนวทางการส่งต่อกรณี   
พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(8) มีระบบควบคุมจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับขนาดพืน้ ทีจ่ ดั การแสดง ไม่ให้มคี วามหนาแน่น
เกินก�ำหนด และควบคุมไม่ให้แออัด เช่น มีระบบบริหารจัดการผู้ร่วมชมการแสดงในขณะต่อคิวเข้าใน
บริเวณการจัดแสดง
(9) มีการวางแผนแบ่งพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและตารางเวลาในการปฏิบตั งิ านของแต่ละทีมอย่างชัดเจน และจ�ำกัด
จ�ำนวนพนักงาน ทีมงาน เข้าพืน้ ทีเ่ ตรียมจัดการแสดง และขณะท�ำการแสดงเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยเมือ่ ทีมงาน
ที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกนอกบริเวณจัดแสดง
(10) มีการจัดแยกห้องส�ำหรับการแต่งหน้า ท�ำผม หรือกรณีห้องรวมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง ที่นั่ง
อย่างน้อย 1 เมตร
(11) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้เพียงพอ
(12) มีแผนควบคุมความถี่ในการท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ยานพาหนะรับ-ส่ง และพื้นผิว สัมผัสบ่อยๆ
รวมถึงห้องสุขา
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(13) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องแต่งตัว ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็นอาคาร
ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour > 10)            
ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ       
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีระบบลงทะเบียนผูจ้ ดั การแสดง ทีมงาน พนักงานสถานที่ นักแสดง นักร้อง/นักดนตรี
และผู้ร่วมชมการแสดง ก่อนเข้าและเมื่อจะออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูจ้ ดั การแสดง ทีมงาน พนักงานสถานที่
นักแสดง นักร้อง/นักดนตรี และผูร้ ว่ มชมการแสดงทุกคน ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์คดั กรอง
“ผ่าน” และรายงานหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ ำ� หนด
(3) มีจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ร่วมชม 1 คน
(4) ผูจ้ ดั การแสดง ทีมงาน พนักงานสถานที่ นักแสดง นักร้อง/นักดนตรี และผูร้ ว่ มชมการแสดง สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดง นักร้อง/นักดนตรี สามารถถอดหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยได้ขณะท�ำการแสดง
(5) พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ช�ำระราคาสินค้า หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้
บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(6) มีการจัดการให้ผู้ร่วมชมการแสดง ทีมงาน นักแสดง นักร้อง/นักดนตรี ได้มีระยะนั่งหรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดให้มีการนั่งชมการแสดงในลักษณะ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะที่ที่มีการ   
ระบายอากาศที่ดี และมีความกว้างของทางเดิน อย่างน้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งขณะมอบของหรือ            
ถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง นักร้อง/นักดนตรี
(7) ช่างแต่งหน้า ท�ำผม ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% ทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้า ท�ำผม   
โดยสวมถุงมือร่วมด้วย และเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่ให้บริการนักแสดง นักร้อง/นักดนตรี แต่ละคน
(8) นักแสดง นักร้อง/นักดนตรี ทีมงาน ใช้ภาชนะรับประทานอาหาร แก้วน�ำ 
้ และเครือ่ งส�ำอาง ส่วนบุคคล
(9) ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การขาย และไม่มีการยืน การตะโกน ป่าวร้อง เชียร์ การลุกจากที่นั่งไปด้านหน้าเวที
(10) บริการอาหารมือ้ หลักหรืออาหารว่างเป็นแบบกล่อง (Box set) ไม่ให้ตกั อาหารในภาชนะหรือ ใช้อปุ กรณ์
ร่วมกัน และไม่มีการดื่มน�้ำแบบให้กดเอง เน้นการดื่มน�้ำแบบขวดทิ้ง
(11) มีการท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ยานพาหนะรับ-ส่ง อุปกรณ์ เครื่องใช้ เน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน
เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันไดเลือ่ น ทีจ่ บั ประตูหรือลูกบิด สวิตช์ไฟ วิทยุสอื่ สาร ไมโครโฟน เครือ่ งดนตรี โต๊ะ
ที่นั่งรอก่อนเข้าชมการแสดง ที่วางแขนที่นั่ง อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และลิฟต์ อย่างน้อยทุก 30 นาที
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% รวมทั้งท�ำความสะอาด
หรือการฆ่าเชื้อโรคบนพรม ทั้งก่อนและหลังการแสดง
(12) มีการท�ำความสะอาดเครือ่ งแต่งกายของนักแสดง นักร้อง/นักดนตรี ก่อนและหลังใช้งาน และจัดเตรียม
ภาชนะส�ำหรับแยกเสื้อผ้า และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว
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(13) มีการท�ำความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขา รวมทัง้ จุดสัมผัสร่วม เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�ำ 
้
อ่างล้างมือ ทีร่ องนัง่ โถส้วม ทีก่ ดโถส้วม สายฉีดน�ำ้ ช�ำระ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70%   
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชัว่ โมง
(14) มีถังรองรับขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(15) ไม่มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณการจัดการแสดง
(16) มีผู้รับผิดชอบในการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับ และแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน หรือมี
การละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของผู้จัดการแสดง นักแสดง นักร้อง/ นักดนตรี ทีมงาน
พนักงานสถานที่ หรือผู้ร่วมชมการแสดง
(17) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(18) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดการแสดงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ
ค�ำแนะน�ำที่ทางราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................

53

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเล็ก................................................................................................................................... ที่อยู่...............................................
ต�ำบล..................................................อ�ำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
ชื่อผู้ประกอบกิจการ...............................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................ID Line................................................................
สังกัดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน)
 กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รร. อนุบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
 กระทรวงศึกษาธิการ (รร.อนุบาลของรัฐ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ รร. อนุบาลเอกชน
ทั้งไทย และนานาชาติ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงมหาดไทย
 กรุงเทพมหานคร
 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ 1 มาตรการควบคุมหลัก
(1) ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อย ๆ เครือ่ งเล่น อุปกรณ์ ทัง้ ก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องสุขา และให้ก�ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
(3) ให้มจี ดุ บริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค และให้ผดู้ แู ลเด็กหรือครู พีเ่ ลีย้ ง
พาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร
(4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียง อย่างน้อย 1 เมตร
(5) ให้ควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท�ำกิจกรรมเท่าที่จ�ำเป็น     
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(6) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียน และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค     
ที่ทางราชการก�ำหนด รวมทั้งก�ำกับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง รับผิดชอบด�ำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการก�ำหนดโดยเคร่งครัด (ลงทะเบียนและยืนยันกับหน่วยราชการ พม. มท. ศธ.
สธ กทม.)
(7) ผู้ดูแลผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค ส�ำหรับ        
เด็กปฐมวัยร่วมด้วย
(8) มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล และ
รายงานด้วย (ลงทะเบียนบันทึกเป็นเอกสาร และรายงานต้นสังกัดประมาณทุก 1-2 สัปดาห์)
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ส่วนที่ 2 มาตรการเสริม
(1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เข้า
เกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง ที่ก�ำหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตาม อาการป่วยของเด็กที่
บ้านได้อย่างทั่วถึง (รายงานทันที)
(2) จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี รวมถึ ง ภายในห้ อ งสุ ข า ทั้ ง นี้ ให้ ท� ำ ความสะอาด                
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม�่ำเสมอ
(3) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กกับ
ผู้ปกครองก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(4) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก               
และมาตรการป้องกันโรค
(5) งดการรับและส่งเด็กเล็กจากทีบ่ า้ นแบบรวมกลุม่ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการแพร่เชือ้ บนรถรับส่งเด็ก
(6) จัดให้มกี ารแนะน�ำส�ำหรับผูป้ ระกอบการ เจ้าหน้าที่ ผูด้ แู ล เพือ่ เตรียมความพร้อมของผูป้ กครอง หรือญาติ
ก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงให้มี การตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและ
ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(7) ให้พจิ ารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการบันทึก ประวัติ
อาการป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว (ลงทะเบียนบันทึก    
เป็นเอกสาร และรายงานต้นสังกัดประมาณทุก 1-2 สัปดาห์)

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พ�ำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่น
ที่จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุแบบรายวัน
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. ด้านผู้ประกอบการ
(1) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
1.1 ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดพืน้ ทีต่ อ้ นรับผูร้ บั บริการให้เหมาะสม โดยให้มรี ะยะห่าง 1 เมตร ระหว่างผูร้ บั บริการแต่ละท่าน
เพือ่ ความปลอดภัย และมีการซักประวัติ โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ   
หรือแบบอินฟาเรด
1.4 ก�ำหนดให้มจี ดุ คัดกรองอุณหภูมริ า่ งกายแก่ผรู้ บั บริการและพนักงานทุกคนในบริเวณทีเ่ หมาะสม
ใช้ทางเข้าออกเพียงทางเดียว ก่อนเข้าสถานประกอบการ
1.5 จัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้มารับบริการและพนักงาน
1.6 จัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% (น�้ำหรือเจล) พร้อมใช้ส�ำหรับล้างมือเพื่อให้ผู้มารับบริการ
และพนักงาน
1.7 จัดให้มีบริการช�ำระเงินที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างพนักงานของ       
สถานประกอบการกับผู้รับบริการ หรือ Online Payment
1.8 เก้าอีพ้ กั คอย จัดให้มรี ะยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร อยูใ่ นบริเวณทีบ่ ริเวณทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้สะดวก
1.9 สถานประกอบการต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
1.10 จัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพักผู้สูงอายุด้านนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก แทนการใช้ห้องปรับอากาศ และไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปในบริเวณของที่พัก    
ผู้สูงอายุ
1.11 การเข้าเยี่ยมของญาติและผู้มาติดต่อ ก�ำหนดเวลาและจ�ำกัดจ�ำนวนคนในการเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ
ได้ครั้งละ 1 คนเยี่ยมต่อครั้ง และไม่เกิน 30 นาที เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
1.12 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจ�ำนวนมาก หากจ�ำเป็นให้จัดระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
1.13 จัดให้มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
1.14 ก�ำหนดจุดรับส่งวัตถุดิบปรุงอาหาร และดูแลการรับส่งวัตถุดิบให้สด สะอาด และปลอดภัย
1.15 จัดให้มอี ปุ กรณ์ปฐมพยาบาลและคูม่ อื การปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
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1.16 ก�ำหนดให้มจี ดุ รับของจากญาติ และผูท้ มี่ าติดต่อ โดยให้มกี ารเช็ดท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
ก่อนท�ำการแจกจ่าย หรือจัดเก็บ
(2) การจัดเตรียมบุคลากร
2.1 ให้ข้อมูลความรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งพนักงานในสถานดูแล
2.2 ให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และ       
กระจังหน้า (Face shield) หรือแว่นตา
2.3 ให้พนักงานที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ โดยเว้นระยะห่างในการติดต่อ
กับผู้สูงอายุ และพนักงานด้วยกันเอง อย่างน้อย 1 เมตร

ข. ด้านผู้ดำ�เนินการ
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด       
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) สวมหน้ากากอนามัยทุกราย
(3) สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพืน้ ฐานและคัดกรองผูร้ บั บริการทุกรายตามแบบฟอร์มทีก่ ำ� หนด และจัดท�ำ 
ทะเบียนประวัติ
(4) ให้ความรู้ และชี้แจงเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 ให้พนักงาน ญาติและผู้รับบริการทราบ
และจัดเป็นระเบียบปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับ
(5) การต้อนรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ และพนักงานด้วยกันอย่างน้อย 1 เมตร
(6) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐาน     
ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย
(7) คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวัน บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
(8) จัดเตรียมห้องแยกส�ำหรับผู้สูงอายุหลังกลับจากโรงพยาบาล หรือผู้สูงอายุที่ต้องติดตามสังเกตอาการ
ให้พนักงานติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
(9) ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ ด้วยน�้ำและสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ค. ด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(1) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ และสวมกระจังหน้า (Face shield) หรือแว่นตา
(2) หากมีอาการไข้ (อุณหภูมเิ กิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีนำ�้ มูก หรือเหนือ่ ยหอบ ให้หยุดให้บริการ
และรีบไปพบแพทย์
(3) สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ หากพบอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3
องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ด�ำเนินการทราบ
(4) ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ ด้วยน�้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
(5) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน�้ำ หลอดดูดน�้ำ ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
(6) เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้น กรณีการพลิกตัว เช็ดตัว การเคลื่อนย้าย       
ให้ใช้ความระมัดระวังการไอ จาม จากผูร้ บั บริการและใช้อปุ กรณ์สำ� หรับการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield ทุกครั้ง

57

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
(7) ส�ำหรับผู้ดูแลที่พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล หรือออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ ก่อนเข้าไปบริเวณที่มีการ
ให้บริการให้กับผู้สูงอายุ ต้องอาบน�้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

ง. ด้านผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุ)
(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมือ่ มีการท�ำกิจกรรมหรืออยูใ่ กล้ชดิ บุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานประกอบการ
หรือกรณีเดินทางออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ
(2) ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายและสัญญาณชีพต่าง ๆ ทุกวันและมีบนั ทึกไว้เป็นข้อมูล
(3) ล้างมือเป็นประจ�ำด้วยน�้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล
(4) ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้
(5) หลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่น ๆ หรือไปในสถานที่ที่มีกลุ่มคนรวมตัวกัน
(6) หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก หรือ
เหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ดูแลให้ทราบ
(7) หากมีความจ�ำเป็นต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ไปรับยาแทน

จ. การรับผู้สูงอายุรายใหม่
(1) ผู้สูงอายุถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจโควิด 19 และกรณีที่มา
จากบ้าน ต้องมีผลการตรวจโควิด 19
(2) จัดพื้นที่ส�ำหรับผู้รับบริการรายใหม่ ให้มีระยะห่าง 1 เมตร เพื่อความปลอดภัย ในการซักประวัติ         
การเจ็บป่วย การเดินทางไปต่างประเทศ และประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ
(3) ให้ญาติและผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัยตลอด 14 วัน
(4) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ 70 % ทุกคน
(5) ให้ความรู้และอธิบายให้ผู้รับบริการรายใหม่และญาติทราบเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจาย          
เชื้อโควิด 19
(6) แยกห้องส�ำหรับผู้สูงอายุรายใหม่หลังกลับจากโรงพยาบาล ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
(7) อาบน�้ำ  ท�ำความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้สูงอายุรายใหม่ทันทีที่ตรวจประเมินทางร่างกาย
เรียบร้อย และใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าพักในรายที่ใส่ได้
(8) จัดทีมพนักงานส�ำหรับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุรายใหม่ และใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะดูแล 14 วัน    
หลังครบก�ำหนดให้เข้าสู่พื้นที่ปกติ

ฉ. ผู้มาติดต่อ และผู้เข้าเยี่ยม
(1) หากมีประวัตเิ ดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งในระยะเวลา 14 วันก่อนหน้า ให้งดการเข้ามาในสถานประกอบการ
โดยเด็ดขาด
(2) หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดเยี่ยม   
ผู้สูงอายุโดดเด็ดขาด
(3) ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ
(4) เข้าเยี่ยมเฉพาะญาติของผู้สูงอายุ งดการท�ำกิจกรรม งดการกอด หอม และการสัมผัสผู้สูงอายุคนอื่น ๆ
(5) งดการพาผู้สูงอายุออกนอกสถานประกอบการ เว้นแต่พาไปพบแพทย์ตามแผนการรักษา
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ช. จัดทำ�แนวทางปฏิบัติพิเศษสำ�หรับการเฝ้าระวังในการดูแลผู้สูงอายุ
(1) การสังเกตอาการของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเพราะการติดเชื้ออาจมีอาการไม่ชัดเจน เช่น ไม่มีไข้ แต่มี
อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง   
ลดลงอย่างรวดเร็ว ให้รีบปรึกษาแพทย์
(2) การป้องกันการติดเชื้อภายในสถานดูแลโดยการใช้อุปกรณ์ ภาชนะ อาหาร ส่วนตัวของแต่ละคน          
ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยถ้ามีการพูดคุยสื่อสาร
(3) การจัดเตรียมสถานที่และแผนในการรองรับ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อเกิดการติดเชื้อ
ดังนี้
3.1 รายงานการติดเชื้อไปยังหน่วยงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) และส่งต่อผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาล โดยประสานงานกับ 1669
3.2 เฝ้าระวังสังเกตอาการและตรวจอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพของผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่มี     
ความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้ออย่างสม�่ำเสมอ
3.3 ส่งต่อผูส้ งู อายุเข้ารับการรักษา เมือ่ สงสัยว่ามีการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยประสานงาน
กับ 1669
3.4 แยกผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสั ม ผั ส เชื้ อ โดยประสานงานกั บ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์                    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพือ่ ส่งตัวไปยังสถานทีก่ กั ตัว 14 วัน
หรือกักตัวให้สถานดูแลผู้สูงอายุในห้องแยก

ช. จัดทำ�แนวทางปฏิบัติพิเศษสำ�หรับการเฝ้าระวังในการดูแลผู้สูงอายุ
(1) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่
1.1 หมวกคลุมผม
1.2 หน้ากากอนามัย
1.3 ถุงมือ
1.4 กระจังหน้า (Face shield) หรือแว่นตา
(2) ท�ำความสะอาดบริเวณทีม่ คี นสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ
โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำงานทุก 2 ชั่วโมง
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขาส�ำหรับญาติหรือบุคคลภายนอกทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ
(4) กรณีห้องสุขารวมต้องท�ำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง
(5) แยกห้องน�้ำส�ำหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในอย่างชัดเจน
(6) มีการจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และน�้ำเสียที่เหมาะสม
(7) การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสือ้ ผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้มว้ นออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า
เพราะจะท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
(8) ใช้สารท�ำความสะอาด ดังนี้
8.1 พืน้ ผิวทัว่ ไป เช่น พืน้ ทีเ่ ตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ใช้นำ�้ ยาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน�ำ ้ 99 ส่วน
(ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) หรือไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5%
8.2 พืน้ ผิวห้องสุขา โถส้วม อ่างล้างมือ หรือพืน้ ผิวทีม่ นี ำ�้ มูก น�ำ้ ลาย เสมหะ สารคัดหลัง่ ใช้นำ�้ ยาฟอกขาว
เจือจาง 1 ส่วนในน�้ำ 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที
8.3 ส�ำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะใช้แอลกอฮอล์ 70% ท�ำความสะอาด
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8.4 วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ เช่น เสื้อผ้าของผู้รับบริการ ผ้าปูที่นอน ให้ท�ำความสะอาด
โดยใช้นำ�้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า 70 องศาเซลเซียส หรือแช่ผา้ ในผงซักฟอก ทีเ่ จือจางผงซักฟอก 1 ส่วน
กับน�้ำ 99 ส่วน แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ
(9) หากสถานประกอบการมีให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ ให้ท�ำความสะอาดยานพาหนะด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ       
ทุกครั้งหลังมีการให้บริการ
(10) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามหลัก             
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับการถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน      
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยา
ฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่คณะท�ำงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม และนักแสดงทุกคน          
ในบริเวณที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ถ่ายท�ำ
(4) ท�ำสัญลักษณ์การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น              
หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและคณะท�ำงาน จุดพักรับประทานอาหาร จุดพักสูบบุหรี่
(5) มีการเลือกใช้พื้นที่ถ่ายท�ำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ เพื่อให้แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน   
โดยแต่ละส่วนงานห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
(6) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอขณะถ่ายท�ำ และเลี่ยงการถ่ายท�ำในบริเวณที่อับอากาศ
(7) ก�ำหนดให้มกี ารเตรียมภาชนะรับประทานอาหาร แก้วน�ำ้ ส่วนตัว และมีเครือ่ งส�ำอางแยกเฉพาะนักแสดง
และคณะท�ำงานเป็นส่วนบุคคล
(8) มีการก�ำหนดคณะท�ำงานในแต่ละส่วนให้ชัดเจน ไม่หมุนเวียนคณะท�ำงานต่อหนึ่งงานที่ถ่ายท�ำ และให้
ค�ำแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแก่คณะท�ำงานทุกคนก่อนเริ่มงาน
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยให้ออกนอกบริเวณ  
ถ่ายท�ำทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) การถ่ายท�ำมีจ�ำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะท�ำงาน รวมกันไม่เกิน 150 คนและมีผู้ชมไม่เกิน     
50 คน
(2) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
(3) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับคณะท�ำงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม และ
นักแสดงทุกคนก่อนเข้าสถานที่ถ่ายท�ำ
(4) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(5) คณะท�ำงาน ผูช้ ม ผูร้ ว่ มกิจกรรมทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดง
ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
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(6) คณะท�ำงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม และนักแสดงทุกคน ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและ
หลังปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(7) ช่างแต่งหน้า ท�ำผม ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังแต่งหน้าหรือท�ำผม และสวม
ถุงมือทุกครั้งระหว่างให้บริการ รวมทั้งเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่เปลี่ยนนักแสดง
(8) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับ การท�ำงาน
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
(9) มีการท�ำความสะอาดพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ เช่น บริเวณทีน่ งั่ มือจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ
ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อุปกรณ์การถ่ายท�ำหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ปนเปื้อนน�้ำลาย
และสารคัดหลั่งได้ง่าย เช่น วิทยุสื่อสาร โทรโข่ง ไมโครโฟนสื่อสาร wireless ไมค์บูม คันบังคับไมค์บูม
และปลอกกันลม wind shield รวมถึงรถรับและส่งคณะท�ำงาน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยา
ท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการถ่ายท�ำ
(10) มีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ รวมทัง้ การฆ่าเชือ้ โรคในอากาศ อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง
(11) มีการท�ำความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขาให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง และพื้นที่ส่วนรวมอาจเพิ่ม
ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดมากขึน้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชือ้ โรคด้วยสาร ฆ่าเชือ้ โรค
บริเวณจุดเสี่ยง
(12) มีถังขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิดและต้องน�ำขยะไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
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ส�ำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย
เพื่อการอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน�้ำ แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า
ชื่อร้าน/สถานประกอบการ..................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
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ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เว็บไซต์
https://spa.hss.moph.go.th/Self/
(2) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ หรือแบบอินฟาเรด
(4) ก�ำหนดให้มจี ดุ คัดกรองอุณหภูมริ า่ งกายแก่ผรู้ บั บริการและพนักงานทุกคนในบริเวณทีเ่ หมาะสม ก่อนเข้า
สถานที่
(5) จัดพืน้ ทีต่ อ้ นรับ โดยให้มรี ะยะห่างระหว่างผูใ้ ช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร เพือ่ ความปลอดภัยและมีการ
ซักประวัติ โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน
(6) จัดห้องให้บริการนวด 1 คนต่อห้อง กรณีทเี่ ป็นห้องรวม เตียงนวด หรือเก้าอี้ เบาะนวด ให้เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1.5 เมตร และต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน
(7) จัดพื้นที่ในการให้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน�้ำ  ให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน    
อย่างน้อย 2 เมตร
(8) มีระบบจองคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(9) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) ผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะแช่ออนเซ็น
อบตัว อบสมุนไพร อบไอน�ำ 
้ และขณะให้บริการผูใ้ ห้บริการสวม Face Shield หรือแว่นตาร่วมด้วย
(3) มีการจัดรอบเข้าใช้บริการ หรือจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(4) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(5) ท�ำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ
โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำงานทุก 2 ชั่วโมง

63

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(6) ท�ำความสะอาดห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ห้องอบตัว ห้องอบสนมุนไพร ห้องอบไอน�้ำ  และบ่อออนเซ็น     
ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ กรณีห้องสุขารวมต้องท�ำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง
(7) ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ของผู้รับบริการ หลังให้บริการ 1 คนต่อครั้ง
(8) การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสือ้ ผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้มว้ นออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า
เพราะจะท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
(9) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(10) ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องล้างมือก่อนและหลังการให้หรือรับบริการด้วยน�้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์
หรือแอลกอฮอล์เจล
(11) มีการจัดการให้ผใู้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ ได้มรี ะยะนัง่ หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หรือมีความกว้าง
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(12) มีการจัดการให้ผใู้ ห้บริการ มีการเว้นระยะนัง่ หรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร
อบไอน�้ำแบบรวม อย่างน้อย 2 เมตร
(13) มีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำในบ่อออนเซ็นให้มีระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นๆ      
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชือ้ โรคของบ่อออนเซ็นในทุกระบบ และแสดงให้ผใู้ ช้บริการทราบทุกวัน
(14) จั ด ให้ มี บ ริ ก ารช� ำ ระเงิ น ที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ลดปริ ม าณการพู ด คุ ย สั ม ผั ส ระหว่ า งพนั ก งานของ                 
สถานประกอบการกับผู้รับบริการ หรือ Online Payment
(15) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ    
ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(16) มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพพืน้ ฐานและคัดกรองผูร้ บั บริการทุกรายตามแบบฟอร์มทีก่ ำ� หนด และผูป้ ระกอบการ
ต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทีเ่ ว็บไซต์
https://spa.hss.moph.go.th/Self ทุกสัปดาห์
(17) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ       
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามเเนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(18) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก�ำลังกาย ลานกีฬา
ชื่อสถานที.่ ..................................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
กีฬาหรือกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง ได้แก่ กีฬากรีฑา กีฬาจักรยาน สนามจักรยานโดยเฉพาะ เต้นแอโรบิคหรือกิจกรรมเข้าจังหวะไทเก็ก กีฬาเอ็กซ์ตรีม
และชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง

เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) มีระบบจองคิว หรือ มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณที่นั่งพักส�ำหรับผู้ใช้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร โดยแยกออกจากส่วน             
การปฏิบัติงานของพนักงาน
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไป ตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาด รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour >10)
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
(10) จัดให้มกี ารเว้นระยะห่างของทีน่ ง่ั พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
เช่น เวที กระสอบทราย และพื้นที่การฝึกซ้อมอื่นๆ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(2) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ไม่รวมลานจอดรถ)
- ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
- ผู้ใช้บริการที่ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(3) ท�ำความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์ เช่น เครื่องออกก�ำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้       
ร่วมกัน หรือบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่าง
ล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อน
และหลังให้บริการ
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(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ      
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(5) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room) หรืออบ
ไอน�้ำแบบรวม (Steam room)
(6) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้   
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(7) ผู้ให้บริการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ตลอดเวลา
(8) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(9) ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(10) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย       
1 – 2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เช่น การจับมือ การโอบกอด
แสดงความดีใจ
(11) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด       
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(12) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(13) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(14) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ       
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับสวนน�้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ       
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยา
ฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ           
ทีเ่ หมาะสมก่อนเข้าสถานที่
(4) มีระบบจองคิว หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน รวมถึงก�ำหนดจุดที่นั่งบนเครื่องเล่นห่างกัน อย่างน้อย
1 เมตร
(5) จัดให้มีระบบการจ�ำหน่ายบัตรล่วงหน้าและการรับช�ำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์
(6) มีการเว้นระยะห่างระหว่างการว่ายน�้ำหรือใช้บริการสวนน�้ำ อย่างน้อย 2 เมตร
(7) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการสวนน�้ำเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(8) มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในสวนน�ำ 
้ ให้มคี วามเป็นกรด-ด่าง และระดับคลอรีน หรือการตรวจ
สอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็น
ประจ�ำทุกวัน
(9) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยและให้ค�ำแนะน�ำ  และชี้แจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้งให้         
ตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(10) มีการปิดพื้นที่บริการบางส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม
(11) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน�้ำ  และ       
มีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(12) จัดให้มีพนักงานท�ำความสะอาด พร้อมเครื่องป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield หมวกคลุมผม ถุงมือยางชนิดยาว และกาวน์พลาสติกกั้นน�้ำ
(13) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)

(1) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(2) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด       
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(3) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(4) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ      
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(5) ผูป้ ระกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการต้อง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
(6) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมี Counter Shield
(7) พนักงานและผู้ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(8) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(9) มีการท�ำความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์ เช่น บริเวณที่นั่ง มือจับ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน บัตรแทน เงินสด
หรือบริเวณพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้
บริการ
(10) มีการท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ อย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง หรือหลังผูใ้ ช้บริการเข้าใช้บริการ
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(11) จัดให้มีถังรองรับขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ           
ติดเชื้อ รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(12) การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับสนามกีฬากลางเเจ้ง
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
กีฬาประเภทกลางแจ้ง เช่น ฟุตบอล วู้ดบอล เกทบอล กอล์ฟ ยิงปืน กีฬายิงเป้าบิน ยิงธนู ซอฟท์เทนนิส เปตอง
วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ฟุตวอลเลย์ และชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน

เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) มีระบบจองคิว หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณทีน่ งั่ พักส�ำหรับผูใ้ ช้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไป ตามมาตรการ         
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาด รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour >10)
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย           
2 เมตร

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(2) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ไม่รวมลานจอดรถ) ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้    
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน ผู้ใช้บริการที่                   
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(3) ท�ำความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์ เช่น เครื่องออกก�ำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้       
ร่วมกัน หรือบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได            
อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้ โรค ทัง้ ก่อน
และหลังให้บริการ
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(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ     
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(5) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room) หรือ            
อบไอน�้ำแบบรวม (Steam room)
(6) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(7) ผู้ให้บริการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield ตลอดเวลา
(8) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(9) ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(10) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย         
1 - 2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เช่น การจับมือ การโอบ
กอดแสดงความดีใจ
(11) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(12) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(13) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ      
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(14) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสนามกีฬาในร่ม โรงยิม
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
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กีฬาในร่ม โรงยิม ประกอบด้วย 1) ชนิดกีฬาประเภทบุคคล เช่น กีฬายกน�้ำหนัก 2) ชนิดกีฬาที่แบ่งข้างชัดเจน และไม่มีการปะทะ เช่น
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และชนิดกีฬาทีล่ กั ษณะสถานทีใ่ ห้บริการคล้ายคลึง 3) ชนิดกีฬาทีม่ ลี กั ษณะการเล่นเป็นกลุม่
เช่น ฟุตซอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล เนตบอล คอร์ฟบอล และชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง 4) ชนิดกีฬา เช่น มวยไทย     
มวยสากล คาราเต้โด เทควันโด ยูโด ปันจักสีลัต มวยปล�้ำ ยูยิสสู ชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง

เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ     
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) มีระบบจองคิว หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณทีน่ งั่ พักส�ำหรับผูใ้ ช้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาด รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour >10)
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย           
2 เมตร เช่น เวที กระสอบทราย และพื้นที่การฝึกซ้อมอื่นๆ
(11) กรณีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ต้องจัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ ตามแนวปฏิบัติของห้างสรรพสินค้า
(12) กรณีกีฬาต่อสู้ ต้องจัดให้มีการท�ำความสะอาดพื้นที่ในการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และการฝึกซ้อม   
ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
(13) จัดเจ้าหน้าที่ส�ำหรับท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และการฝึกซ้อมหลังใช้งาน
เสร็จทุกครั้ง
(14) กรณีกีฬาต่อสู้ที่ต้องใช้นวมร่วมกัน ต้องจัดให้มีถุงมือยาง เพื่อผู้ใช้บริการ หรือนักกีฬา
(15) จัดพื้นที่ในการให้บริการแยกระหว่างผู้ออกก�ำลังกาย และนักกีฬาฝึกซ้อม
(16) จัดให้มีอุปกรณ์ให้เพียงพอ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล เพื่อหมุนเวียนอุปกรณ์  
ให้สามารถน�ำอุปกรณ์มาท�ำความสะอาดได้ตลอดระยเวลาใช้บริการ
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ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้าและออก มีการลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(5) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(6) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(7) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ไม่รวมลานจอดรถ)
-  ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
-  ผู้ใช้บริการที่ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(8) ท�ำความสะอาดเครือ่ งเล่นอุปกรณ์ เช่น เครือ่ งออกก�ำลังกาย บริเวณทีน่ งั่ มือจับ อุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้รว่ มกัน
หรือบริเวณพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ
ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้ โรค ทัง้ ก่อนและหลังให้บริการ
(9) ท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ    
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(10) จ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้หอ้ งสุขา ห้องอาบน�ำ 
้ ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room) หรืออบไอน�ำ 
้
แบบรวม (Steam room)
(11) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(12) ผู้ให้บริการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield ตลอดเวลา
(13) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(14) ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยๆ และหลีกเลีย่ ง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(15) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย       
1 - 2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เช่น  การจับมือ การโอบกอด
แสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

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

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสนามกีฬาในห้างสรรพสินค้าหรือในอาคารปิด
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
สนามกีฬาในห้างสรรพสินค้าหรือในอาคารปิด เช่น โบว์ลิ่ง สเก็ต สเก็ตน�้ำแข็ง สนุ๊กเกอร์ หรือชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง

เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ     
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) มีระบบจองคิว หรือ มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณทีน่ งั่ พักส�ำหรับผูใ้ ช้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ           
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาด รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour >10)
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
(10) จัดให้มกี ารเว้นระยะห่างของทีน่ ง่ั พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
(11) กรณีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ต้องจัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ ตามแนวปฏิบัติของห้างสรรพสินค้า

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ       
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(5) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(6) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(7) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ไม่รวมลานจอดรถ) ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้    
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน - ผูใ้ ช้บริการทีอ่ อกก�ำลังกาย
เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(8) ท�ำความสะอาดเครือ่ งเล่นอุปกรณ์ เช่น เครือ่ งออกก�ำลังกาย บริเวณทีน่ งั่ มือจับ อุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้รว่ มกัน
หรือบริเวณพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้
บริการ
(9) ท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ     
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(10) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room) หรือ        
อบไอน�้ำแบบรวม (Steam room)
(11) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(12) ผู้ให้บริการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ตลอดเวลา
(13) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(14) ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(15) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย       
1 - 2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เช่น การจับมือ การโอบ
กอดแสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสระว่ายน�้ำกลางแจ้งและในร่ม
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) มีระบบจองคิว หรือมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณทีน่ งั่ พักส�ำหรับผูใ้ ช้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาด รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour >10)
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย          
2 เมตร
(11) ระดับของคลอรีนในสระว่ายน�้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน�้ำ 1 ลิตร

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ         
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
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(5) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(6) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(7) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ไม่รวมลานจอดรถ) ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้    
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน - ผูใ้ ช้บริการทีอ่ อกก�ำลังกาย
เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(8) ท�ำความสะอาดเครือ่ งเล่นอุปกรณ์ เช่น เครือ่ งออกก�ำลังกาย บริเวณทีน่ งั่ มือจับ อุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้รว่ มกัน
หรือบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ   
โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลัง
ให้บริการ
(9) ท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ     
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(10) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room) หรือ       
อบไอน�้ำแบบรวม (Steam room)
(11) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(12) ผู้ให้บริการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ตลอดเวลา
(13) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม
(14) ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(15) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย        
1 - 2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เช่น การจับมือ การโอบ
กอดแสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับกีฬาทางน�้ำ
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
กีฬาทางน�้ำ เช่น กีฬาเรือใบ กีฬาเรือพาย กีฬาเจ็ตสกี กีฬาเวคบอร์ด กีฬาเวคสเก็ต บานาน่าโบ๊ท หรือลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง

เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ        
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ในบริเวณ
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) มีระบบจองคิว หรือ มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณทีน่ งั่ พักส�ำหรับผูใ้ ช้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ           
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาด รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในอาคาร ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องสุขาและห้องอาบน�ำ 
้ กรณีเป็น
อาคารใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour >10)
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
(10) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย          
2 เมตร

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
(2) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ไม่รวมลานจอดรถ) ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้    
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน - ผูใ้ ช้บริการทีอ่ อกก�ำลังกาย
เล่นกีฬา หรือฝึกซ้อม อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(3) ท�ำความสะอาดเครือ่ งเล่นอุปกรณ์ เช่น เครือ่ งออกก�ำลังกาย บริเวณทีน่ งั่ มือจับ อุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้รว่ มกัน
หรือบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ   
โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลัง
ให้บริการ
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(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขาและห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ    
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(5) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room) หรือ        
อบไอน�้ำแบบรวม (Steam room)
(6) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(7) ผู้ให้บริการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ตลอดเวลา
(8) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(9) ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(10) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย       
1 - 2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เช่น การจับมือ การโอบ
กอดแสดงความดีใจ
(11) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด       
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(12) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(13) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(14) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(15) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส�ำหรับตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สวนสนุก
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ        
ป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งพื้นที่ทางเดิน และ            
ในจุดส�ำคัญ เช่น จุดคัดกรอง จุดรอคิว จุดแลกเหรียญ จุดช�ำระเงิน เป็นต้น โดยมีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน
(3) มีฉากใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ณ จุดติดต่อสอบถามหรือจุดแลกเหรียญ
(4) มีการจัดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างเพียงพอ
(6) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ รวมทั้งบริเวณห้องสุขา
(7) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครื่อง            
ปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(8) จัดให้มีระบบจองคิวแบบออนไลน์ จัดระบบคิวเพื่อลดความแออัด และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ              
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(9) มีแผนการควบคุมจ�ำนวนคนมิให้แออัด เช่น จ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อผูใ้ ช้บริการ
1 คน รวมทั้งตรวจตรา ดูแล ควบคุม และก�ำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)

(1) มี ก ารลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า และออกจากสถานที่ โดยใช้ แ อปพลิ เ คชั น ที่ ท างราชการก� ำ หนด                     
“ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน และมี QR CODE            
ติดที่บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เหนื่อยหอบ จาม หรือเป็นหวัด หรือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย             
ก่อนเข้าสถานที่พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง หากพบมีอาการดังกล่าวหรือมีอุณหภูมิร่างกาย
เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ให้แจ้งงดให้บริการ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงาน                    
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวที่ก�ำหนด
(3) ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และขณะให้บริการ           
ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดต้องสวม Face Shield หรือมีฉากกั้น
(4) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้าออก จุดนั่งพักรอ
พื้นที่ให้บริการ เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะส�ำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
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(5) มีการควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง               
ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(6) มีการจัดการให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ได้มีระยะนั่งหรือยืน ห่างกัน 1 เมตร
(7) คลุมคีย์บอร์ด เม้าส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน ในช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์
เครื่องนั้นๆ
(8) งดการให้บริการชุดหูฟงั พร้อมไมโครโฟน (Headset) เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ผ่านละอองฝอย
(9) ท�ำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส เครื่องมือเครื่องใช้ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และอาจ           
ฆ่าเชื้อ เน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น เคาน์เตอร์ช�ำระค่าบริการ จุดแลกเหรียญ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น                     
ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
(10) ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ตู้เกม และเครื่องเล่น         
หยอดเหรียญ ทัง้ ก่อนและหลังให้บริการ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด และอาจฆ่าเชือ้ โรคด้วยสารฆ่าเชือ้ โรค
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.1%
(11) ท�ำความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการ            
ท�ำความสะอาดมากขึน้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชือ้ โรคด้วยสารฆ่าเชือ้ โรคบริเวณจุดเสีย่ ง
ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ                  
สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
(12) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก�ำจัด   
อย่างถูกต้อง
(13) มีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องส้วม        
และท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(14) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบต่างๆ ให้กบั ผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการ พร้อมมีการตรวจตรา
ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(15) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ            
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดและภายในจังหวัด (การขนส่งทางบก ทางราง และทางน�ำ้ )
ชื่อสถานีบริการ........................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ หรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) จั ด ให้ มี ก ารลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ข องผู ้ ประกอบการ พนั ก งาน และผู ้ ใ ช้ บริ ก าร                   
โดยการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือจัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม           
ผูใ้ ช้บริการได้ทกุ คน หากพบผูป้ ว่ ยหรือผูท้ มี่ อี าการเข้าได้กบั เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ
(2) ก�ำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และ
ผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณที่เหมาะสม ก่อนเข้าสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ
(3) จัดให้มีระบบจองคิว และพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณสถานีขนส่ง/
โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร และห้องสุขา พร้อมติดสัญลักษณ์
ต�ำแหน่งที่นั่งหรือยืน
(4) มีมาตรการให้ผปู้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ที่ให้บริการและใช้บริการ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(5) จัดให้มีการเพิ่มรอบโดยสารหรือเพิ่มรอบความถี่การให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน
(6) มีพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานหากพบ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(7) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในปริมาณที่เพียงพอ
ต่อจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการบริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ รวมถึงมีการให้คำ� แนะน�ำผูป้ ระกอบการ
พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ ทุกครั้ง
(8) มีแผนการท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ เช่น ภายในยานพาหนะ เก้าอี้
โดยสาร บริเวณหน้าห้องจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร บริเวณราวจับต่าง ๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร รวมถึง
พื้นที่บริเวณชานชาลาทุกสถานี ห้องพักผู้โดยสาร และภายในห้องน�้ำ  ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น
แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ก่อนและหลังการให้บริการ หรืออย่างน้อย วันละ 2 ครัง้
(9) จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอภายในอาคารสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ห้องสุขา และ
ยานพาหนะ รวมทัง้ มีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อย วันละ 1 ครัง้
(10) จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในรถโดยสารประจ�ำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ รถไฟ และเรือ
โดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยพิจารณาจอดพักรถ/รถไฟ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
ภายในรถ/รถไฟ ขณะเดินทาง อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(11) จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ โดยจัดให้มี
การบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
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ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิม่ มาตรการใช้แอปพลิเคชัน          
ทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ
(3) จ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการมิให้แออัดหรือรวมกลุม่ กันในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และภายใน
ยานพาหนะ หรือจัดให้มีระบบจองคิวแบบออนไลน์
(4) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการภายในยานพาหนะ ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะ
กรณีผู้ใช้บริการยืน ต้องไม่หันหน้าเข้าหากัน
(5) ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(6) มีการควบคุมมิให้มกี จิ กรรมทีใ่ ช้เสียงดังภายในสถานีบริการและงดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดความแออัด หรือ
มีการรวมกลุ่มคน รวมถึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดการสนทนาหรือใช้โทรศัพท์ระหว่างเดินทาง
(7) ไม่มกี ารบริการอาหารและน�ำ้ ดืม่ บนรถโดยสาร/รถไฟ/เรือ โดยจัดสถานทีใ่ ห้รบั ประทานอาหารบริเวณ
สถานีขนส่ง/โดยสาร ท่าเรือสารแทน
(8) ผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา พนักงาน
ให้บริการประจ�ำเคาน์เตอร์สวม Face Shield ร่วมด้วย หรือมี Counter Shield และพนักงานเก็บตั๋ว
โดยสารสวมถุงมือยาง
(9) มีการท�ำความสะอาดและบันทึกการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกวัน
(10) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
(11) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานบริการ และ            
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(12) มีการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (การขนส่งทางอากาศ)
ชื่อท่าอากาศยาน......................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบ หรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ โดยการ
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือจัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ
ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการ ใช้บริการ
(2) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอาการไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อยหรือหายใจล�ำบาก            
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการทุกคนในบริเวณทีเ่ หมาะสมก่อนเข้าท่าอากาศยานและ            
ก่อนขึน้ อากาศยาน โดยจะต้องมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานด�ำเนินการ
ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ/สาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลในพื้นที่นั้น ๆ
(3) จัดให้มรี ะบบจองคิวแบบออนไลน์ ก�ำหนดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการมิให้แออัดหรือรวมกลุม่ กัน ในท่าอากาศยาน
(4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณท่าอากาศยาน จุดออกบัตรโดยสาร
จุดตรวจค้นสัมภาระ จุดตรวจบัตรโดยสาร รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร และห้องสุขา             
พร้อมติดสัญลักษณ์ต�ำแหน่งที่นั่งหรือยืน
(5) มีมาตรการให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า           
ตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(6) จัดให้มจี ดุ บริการล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์สำ� หรับใช้ทำ� ความสะอาดมืออย่างเพียงพอ
บริเวณท่าอากาศยาน รวมถึงมีการให้ค�ำแนะน�ำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนเข้า
อากาศยานทุกครั้ง
(7) มีแผนการท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ภายในอาคารท่าอากาศยาน            
จุดบริการ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอากาศยาน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70%              
หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ก่อนและหลังการให้บริการ และเพิ่มความถี่มากขึ้นทุกๆ เที่ยวบิน
(8) จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอภายในท่าอากาศยาน และภายในห้องสุขา รวมทัง้ มีการท�ำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(9) จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้              
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
(10) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ          
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิม่ มาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคน ก่อนเข้าท่าอากาศยานและก่อนขึ้นอากาศยาน
(3) ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(4) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในท่าอากาศยานและงดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือ           
มีการรวมกลุ่มคน รวมถึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดการสนทนาหรือใช้โทรศัพท์ระหว่างเดินทาง
(5) จัดให้มบี ริการผูใ้ ช้บริการบนอากาศยานได้ครบทีน่ งั่ ภายใต้การควบคุม ก�ำกับ กรณีไม่พบผูต้ ดิ เชือ้ ภายใน
ประเทศ และดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(6) ผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา พนักงาน
ให้บริการประจ�ำเคาน์เตอร์สวม Face Shield ร่วมด้วย หรือมี Counter Shield และพนักงานบริการ
บนอากาศยานสวมชุด PPE
(7) มีการจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ภายในท่าอากาศยาน ทีเ่ ป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำ
ทีร่ าชการก�ำหนด
(8) มีการท�ำความสะอาดและบันทึกการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกวัน
(9) จัดให้มีถังรองรับขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ              
ติดเชื้อ รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
(10) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานบริการ และ               
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(11) มีการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ชื่อสถานบริการหรือสถานประกอบการ...........................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) สถานบริการมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
(2) มีการลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมระบุความจุของจ�ำนวน
ผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด�ำเนินการ
(3) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ของพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ โดยการใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” และมี QR Code ติดบริเวณทางเข้าสถานบริการหรือ
สถานประกอบการ
(4) มีการควบคุมทางเข้าและออก และมีจุดตรวจคัดกรองอายุ อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด พร้อม
เตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกาย ส�ำหรับพนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(5) มีจดุ บริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรคได้เพียงพอต่อจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ
(6) มีการก�ำหนดสัญลักษณ์เว้นระยะนั่งหรือยืน รวมถึงบริเวณพื้นที่รอคิวห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร              
โดยไม่มกี ารเคลือ่ นย้ายเก้าอี้ รวมทัง้ มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกัน้ ระหว่างโต๊ะ
สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทน
(7) มีระบบควบคุมหรือตรวจสอบจ�ำนวนผู้ใช้บริการหรือจุดที่มีการรวมกลุ่ม ไม่ให้เกิดความแออัด
(8) มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพืน้ ทีส่ ถานประกอบการ เพือ่ ก�ำกับ ติดตาม การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ของพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
(9) จัดให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ ตามค�ำแนะน�ำ           
ของทางราชการ
(10) จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอภายในอาคาร ห้องสุขา และพืน้ ทีส่ บู บุหรี่ และมีแผนการท�ำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(11) มีแผนการท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมของสถานที่และอุปกรณ์ เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู                 
ปุม่ กดลิฟท์ ราวจับ ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับเงิน และไมโครโฟน ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(12) มีแผนการท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น กลอนประตู ที่จับ สายช�ำระ
โถปัสสาวะ ลูกบิด ก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

85

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
(13) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield                
ให้พนักงานทุกคน
(14) จัดให้มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(15) มีระบบจองคิว และรับช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code                   
ผ่านแอปพลิเคชัน
(16) มีผู้รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำ  ตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับ การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไป            
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�ำหนด

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ)
(1) เปิดท�ำการตามเวลาปกติที่กฎหมายก�ำหนด จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา
(2) มีการจ�ำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
(3) ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคน ลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ โดยใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(4) มีจ�ำนวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยนั่งหรือยืน
เป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน และไม่ร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น
(5) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ          
ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ โดยผู้ใช้บริการต้องตรวจคัดกรองอายุร่วมด้วย
(6) ผูป้ ระกอบการ พนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
หรือ Face Shield ร่วมด้วย ยกเว้นขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ส�ำหรับนักร้องหรือนักแสดง
สวม Face Shield ในขณะท�ำกิจกรรมบนเวที
(7) ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคน ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%            
หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการให้บริการและใช้บริการ
(8) ผูป้ ระกอบการ พนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการทุกคน มีการรักษาระห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(9) ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัด หรือกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา
ขายพ่วง โฆษณา พนักงานเชียร์เบียร์ การเล่นสนุกเกอร์ พูล เป้าลูกดอก ตู้เกม เป็นต้น รวมถึง ไม่มีการ
ตะโกนร้องเพลงและการเต้นร�ำ
(10) พนั ก งานบริ ก ารและผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ไม่ มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม ผั ส หรื อ ท� ำ กิ จ กรรมใกล้ ชิ ด กั น เช่ น การนั่ ง                 
การร้องเพลง การเต้น ยกเว้น การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงบนเวที
(11) ไม่มกี ารจ�ำหน่ายสุรา หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะ ทีม่ โี อกาส
สัมผัสหรือใช้ร่วมกัน และมีพนักงานบริการเป็นผู้บริการ
(12) มีการใช้เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable Menus) แทนการใช้เมนูแบบเล่ม
(13) มีภาชนะส�ำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลาง    
ส่วนบุคคลส�ำหรับผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม
(14) มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน และท�ำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้บริการ
(15) มีการระบายอากาศภายในอาคาร ห้องสุขา และพื้นที่สูบบุหรี่ โดยมีช่องทางระบายอากาศ หรือ                
ใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
(16) มีการท�ำความสะอาดและบันทึกการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกวัน
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(17) พนักงานท�ำความสะอาด สวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ขณะท�ำความสะอาด
รวมทั้งล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
(18) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานบริการ และ          
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(19) มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน          
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” และระบุ
ความจุของจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
(2) ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ อย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่ง ยืน ระหว่างโต๊ะ หรือ
ระหว่างการเดิน เช่น จุดคัดกรองทางเข้าร้าน และจุดที่มีการต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน�้ำ จุดรอช�ำระ
ค่าบริการ
(3) ก�ำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และ
ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าร้าน
(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ หรือ               
แบบอินฟาเรด
(5) จัดให้มจี ดุ บริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค ในบริเวณประตู ทางเข้า-ออก
ร้าน พืน้ ทีบ่ ริการต่างๆ และห้องสุขา ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อจ�ำนวนผูม้ าใช้บริการ
(6) มีระบบจองคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(7) จัดการระบายอากาศทีเ่ พียงพอ ทัง้ ภายในร้านและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(8) จัดให้มกี ารติดตัง้ กล้องวงจรปิดครอบคลุมพืน้ ทีข่ องร้าน โดยจัดให้มกี ารบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่นอ้ ยกว่า
1 เดือน
(9) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อ              
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแล และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากร้านเกม และเพิม่ มาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดรอบการเข้าใช้บริการ และจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ             
ระหว่างพักมีการท�ำความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ
(4) มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน
(5) ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
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(6) จ�ำกัดช่วงเวลาการให้บริการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน 
พ.ศ. 2552
- อายุตำ�่ กว่า 15 ปี : ใช้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 20.00 น. และในวันหยุดราชการ
หรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 - 20.00 น.
- อายุระหว่าง 15 - 18 ปี : ใช้บริการได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น. และ       
ในวันหยุดราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 - 22.00 น.
- อายุมากกว่า 18 ปี : ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
(7) ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
(8) ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70%          
ก่อนและหลังให้บริการหรือใช้บริการ
(9) ไม่มีการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
(10) ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกหรือมอบ ของรางวัล
(11) ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานที่ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ เน้นจุดทีม่ ผี สู้ มั ผัสร่วมกัน เช่น หน้าจอ CPU
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู จุดช�ำระเงิน ด้วยน�้ำยา
ท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ก่อนและหลังการให้บริการ
หรืออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(12) ท�ำความสะอาดห้องสุขา ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออก            
ด้วยน�้ำสะอาด ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ หรืออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(13) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
(14) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานบริการ และ             
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(15) มีการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน�้ำชา
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) สถานประกอบการมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
(2) มีการลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมระบุความจุของจ�ำนวน
ผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด�ำเนินการ
(3) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ของพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ โดยการใช้
แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” และมี QR Code ติดบริเวณทางเข้าสถานประกอบการ
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
(4) มีการควบคุมทางเข้าและออก และมีจุดตรวจคัดกรองอายุ อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด                
พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าสถานที่
(5) มีจดุ บริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค ในบริเวณพืน้ ทีบ่ ริการต่างๆ
เช่น หน้าลิฟต์ ภายในลิฟต์ พื้นที่สูบบุหรี่ ห้องอาหาร ห้องสุขา ได้เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
(6) มีการก�ำหนดสัญลักษณ์เว้นระยะนัง่ หรือยืน การเดิน รวมถึงบริเวณพืน้ ทีร่ อคิวห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
รวมทั้งมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร
(7) มีระบบควบคุมหรือตรวจสอบจ�ำนวนผู้ใช้บริการหรือจุดที่มีการรวมกลุ่ม ไม่ให้เกิดความแออัด
(8) มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพืน้ ทีส่ ถานประกอบการ เพือ่ ก�ำกับ ติดตาม การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ของพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
(9) จัดให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งการ            
เฝ้าระวังโรคอื่นร่วมด้วย ตามค�ำแนะน�ำของทางราชการ
(10) จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอภายในอาคาร ห้องอาบน�ำ 
้ ห้องสุขา และพืน้ ทีส่ บู บุหรี่ และมีแผนการ
ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(11) มีแผนการท�ำความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสร่วมของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ เช่น ทีจ่ บั หรือลูกบิดประตู ปุม่ กดลิฟท์
ราวจับ ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับเงิน และไมโครโฟน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด             
อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
(12) มีแผนการท�ำความสะอาดห้องอาบน�ำ 
้ และห้องสุขา โดยเน้นจุดทีเ่ สีย่ งทีม่ ผี สู้ มั ผัสมาก เช่น กลอนประตู
ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด ก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้บริการ
หรืออย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
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(13) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield                 
ให้พนักงานทุกคน รวมทั้งมีจุดบริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผู้ใช้บริการ
(14) จัดให้มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(15) มีระบบจองคิว และรับช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code                    
ผ่านแอปพลิเคชัน
(16) มีผู้รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับ การให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�ำหนด
(17) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการ ส่งต่อกรณี
พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้าและออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบการ และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชัน ทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดรอบการเข้าใช้บริการ และจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ             
ระหว่างพักมีการท�ำความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ
(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ หรือ                
แบบอินฟาเรด
(5) ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคน ลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ โดยใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(6) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคน ก่อนเข้าสถานที่
(7) ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่พื้นที่ส่วนรวม
และสวม Face Shield ร่วมด้วย กรณีที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ หรือเป็นพนักงานบ�ำเรอส�ำหรับ
ปรนนิบัติลูกค้า
(8) ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคน ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการให้บริการและใช้บริการ
(9) ผูป้ ระกอบการ พนักงานบริการ และผูใ้ ช้บริการทุกคน มีการรักษาระห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
(10) ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัด หรือกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่
(11) มีการจ�ำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมทัง้ สุรา หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันโรค
และค�ำแนะน�ำที่ทางราชการก�ำหนด
(12) ไม่มกี ารจ�ำหน่ายสุรา หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะ ทีม่ โี อกาส
สัมผัสหรือใช้ร่วมกัน และมีพนักงานบริการเป็นผู้บริการ
(13) มีการใช้เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable Menus) แทนการใช้เมนูแบบเล่ม
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(14) มีภาชนะส�ำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลาง       
ส่วนบุคคลส�ำหรับผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม
(15) มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน และท�ำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้บริการ
(16) มีการระบายอากาศภายในอาคาร ห้องสุขา และพืน้ ทีส่ บู บุหรี่ โดยมีชอ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
(17) มีการท�ำความสะอาดและบันทึกการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกวัน

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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สวนที่ 4
แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมิน
ตามเกณฑการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโคว�ด 19

1-2M

แนวทางก�ำกับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เป้าหมาย การก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม และการประเมิน
ตามเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. เพื่อด�ำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แนวทาง การก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม และการประเมิน
ตามเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นให้ผปู้ ระกอบการและประชาชน
ทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบกิจการแบบ New Normal ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 สามารถร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
มาตรการเสริม ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือวิธีอื่นๆ ตามที่พื้นที่ก�ำหนด รายละเอียดดังนี้
1. ศบค. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จัดท�ำเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบหลักของ
กิจการหรือกิจกรรม ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ            
ผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามหลักการและ          
ข้อคิดเห็นจาก ศบค. และ สธ. พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกจังหวัดได้น�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และประเมิน              
ความพร้อมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และ
ประเภทของกิจการหรือกิจกรรม โดยเน้นให้พื้นที่ด�ำเนินการดังนี้
(1) ชีแ้ จงกับผูป้ ระกอบการถึงแนวทางการปฏิบตั แิ ละการเตรียมความพร้อมของสถานทีต่ ามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินการตามตามมาตรการ     
ผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม การประเมินตามเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค และ
ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
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(2) จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง ในกรณีที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการพบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที และส�ำหรับกรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้
3. ศปก. จังหวัด/กทม. ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก. เมืองพัทยา
ติดตาม ก�ำกับ ดูแล พร้อมทัง้ ประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค ของกิจการหรือกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การผ่อนคลาย       
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกท. จังหวัด อปท.
รพ.สต. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในแบบประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 รายละเอียดตามส่วนที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) รับทราบประเด็นการตรวจประเมินเมื่อสถานบริการเริ่มเปิดด�ำเนินการ
(2) ลงทะเบี ย นผู ้ ป ระเมิ น การประกอบกิ จ การในแอปพลิ เ คชั น ที่ ท างราชการก� ำ หนด “ผู ้ พิ ทั ก ษ์ ไ ทยชนะ”         
ประกอบกับ “ไทยชนะ”
(3) จัดท�ำแผนการตรวจประเมินการประกอบกิจการ โดยอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน
(4) ตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับการประกอบกิจการ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ผูพ้ ทิ กั ษ์ไทยชนะ”
(5) รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม ก�ำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศปก.จังหวัด/ กทม. และศบค. ทราบ
รายสัปดาห์
4. ศปม. ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบกรณีได้รบั แจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มกี ารสุม่ ตรวจ
การประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด ทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงาน           
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
5. การประเมินผลการผ่อนคลายการประกอบกิจการและจัดกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 ประกอบด้วย
(1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ (Social Engagement) ทั้งการป้องกันโรค        
ส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การเข้าคิว การท�ำความสะอาดสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนการลงทะเบียน
เข้าและออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
(2) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม
(3) ด้านสาธารณสุข ทั้งสถานการณ์โรค การพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก และการค้นหาผู้ป่วย
เพิ่มเติม
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