แบบประเมินตนเองสําหรับสถานประกอบการ
สําหรับเปดกิจการ/จัดกิจกรรมใหปลอดภัย และยั่งยืนดวยหลักการ COVID-Free Setting
และ Universal Prevention
สําหรับกิจการ/กิจกรรม : การจัดประชุม สัมมนา
ในพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
----------------------------

คําอธิบาย
1. แบบประเมินนี้สําหรับเจาของสถานที่หรือผูจดั งานประชุม สัมมนาในสถานที่ประชุมเปนผูตอบแบบ
ประเมิน
2.สถานที่จัดประชุม ศูนยประชุม หมายถึง สถานที่ในโรงแรมหรือรีสอรท ศูนยประชุม ศูนยการคา สถานที่
ราชการ/เอกชน เชน ศูนยประชุมของมหาวิทยาลัย ศูนยประชุมอุทยานประวัติศาสตร ที่จัดใหบริการจัด
ประชุม สัมมนา
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 ประเภทสถานที่จัดกิจกรรม/สถานบริการ*
 ศูนยประชุม/ศูนยแสดงสินคาและนิทรรศการ
 หองประชุมในโรงแรม
 หองประชุมในสถานที่ราชการ/เอกชน
 อื่น ๆ ระบุ ......................................
1.2 ชื่อสถานประกอบการ* ......................................................................................................................
1.3 ชื่อผูประกอบการ*..............................................................................................................................
1.4 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ*
ที่ตั้งเลขที่...........ตรอก/ซอย.......................หมูที่.................ถนน.................ตําบล..............................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด................. รหัสไปรษณีย........................
1.5 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถามี) .............................................................................................
1.6 ตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต.*..........................................อําเภอ.....................................
จังหวัด...................................................
1.7 หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได*................................................................................................
1.8 อีเมล*..................................................................................................................................................
1.9 จํานวนผูเขารวมงานที่สถานที่รองรับได (Capacity) ...............................คน

2. เกณฑการประเมินตนเองของสถานประกอบการ
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
1) ทําความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสรวม เชน ปุม กดลิฟต ที่จับประตู โตะ
เกาอี้ ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งหองน้ํา ทุก 1-2 ชั่วโมง และ
กอน-หลังการประชุม
2) จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปดมิดชิดและแยกมูล
ฝอยแตละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
ทุกวัน
3) จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใชงานไดสะดวก เชน จุดประชาสัมพันธ
ประตูทางเขาออก หรือหนาลิฟต เปนตน
4) จัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารวมงานลวงหนา
5) ใหบริการอาหาร เครื่องดื่มแบบแยกชุด งดบุฟเฟต
6) มีมาตรการจํากัดเวลาการประชุมไมเกินชวงละ 2 ชั่วโมง และจัดใหมีการ
เปดระบายอากาศในขณะพัก
7) มีการสื่อสารมาตรการใหผูเขารวมงาน พนักงานทราบกอนและระหวางที่
เขารวมประชุม
8) จัดใหผูรับผิดชอบและมีการติดตาม กํากับ การปฏิบัติตามมาตรการอยาง
เครงครัด
1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง (Distancing)
9) มีการเวนระยะหางระหวางจุดลงทะเบียน โตะที่นั่ง ทางเดิน และเวที
ระหวางผูบรรยายและผูฟง ไมนอยกวา 1 เมตร
10) จํากัดผูเขารวมประชุมตามขนาดพื้นที่ ไมนอยกวา 4 ตารางเมตร ตอ 1
คน
11) กระจายจุดลงทะเบียนใหเพียงพอหรือจัดระบบลงทะเบียนออนไลน
12) กระจายจุดใหบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม
1.3 มาตรการดานการระบายอากาศ (Ventilation)
13) ทําความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 - 6 เดือน หรือตามคําแนะนํา
ของผูผลิต
14) มีการวัดความเขมขนของคารบอนไดออกไซด (CO2) ไมเกิน 800 ppm
อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา 5 – 6 ACH
15) หองน้ําควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปดพัดลมระบายอากาศใน
หองน้ําตลอดเวลาที่ใหบริการ
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
2. ดานผูใหบริการ (COVID Free Personnel)
16) พนักงานทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ หรือมีหลักฐานกรณี
ประวัติการติดเชื้อมากอนแลว อยูในชวง 1 - 3 เดือน
17) มีการคัดกรองความเสี่ยง พนักงาน ผูเขามาติดตอ และผูรับ-สงสินคาทุก
คน ทุกวัน ดวยไทยเซฟไทยหรือระบบที่กําหนด
18) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ใหแกพนักงาน และตรวจ
ATK ทุก 7 วัน ((โดยเฉพาะ Frontline หรือที่ตองติดตอ ใกลชิดกับ
ผูรับบริการ)
19) มีการกําหนดโซนปฏิบัติงานของพนักงาน ไมควรมีการทํางานขามเขตหรือ
ขามแผนก
3. ดานผูรับบริการ (COVID Free Customer)
20) มีระบบลงทะเบียนกอนเขาและกอนออกจากสถานที่ ดวยแอพพลิเคชั่นที่
ทางราชการกําหนด หรือจัดใหมีสมุดสําหรับลงทะเบียน
21) มีการคัดกรองความเสี่ยงผูเขารวมประชุมดวยการคัดกรองอุณหภูมิ
ประเมินไทยเซฟไทยหรือระบบที่กําหนด หากพบวามีความเสี่ยงปาน
กลางหรือเสี่ยงสูงงดใหบริการ
22) ผูเขารวมประชุมตองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑที่ราชการ
กําหนด หรือแนะนําใหแสดงผลการตรวจ ATK/RT-PCR ผลเปนลบ
ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน หรือแสดงประวัติการ ติดเชื้อมากอน อยูในชวง
1-3 เดือน
23) กรณีที่มผี ูเขารวมประชุมที่เดินทางมาจากตางประเทศ ใหมีการคัดกรอง
และกํากับการปฏิบัติตามมาตรการ (การไดรับ vaccine ครบตามเกณฑที่
กําหนด การตรวจ RT-PCR เปนระยะ การกักตัวครบตามเกณฑ เปนตน)
อยางเครงครัด
24) มีระบบบันทึกขอมูลผูเขารวมงานหลังการประชุมอยางนอย 14 วัน และ
พรอมใหขอมูลเมื่อมีการรองขอ
25) จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ จัดเตรียมพื้นที่หรือหองสําหรับแยกผูมีอาการ
เสี่ยง/ไข และประสานสถานบริการสาธารณสุขและเตรียมระบบสงตอ
อยางปลอดภัย
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ขอมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

การใหคะแนน “ผาน” คือ 25 คะแนน
หมายเหตุ :
หมายถึง ไมตองมีตัวเลือกที่ 3 “ไมไดใหบริการ”
ติดตอสอบถามแบบประเมิน :
นายคณุตม ทองพันชั่ง โทร 02 590 4381 / กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
น.ส.กรวิภา ปุณนศิริ โทร 02 590 4362 / กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
น.ส.ละมัย ไชยงาม โทร 02 590 4382 / กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย

