แบบประเมินตนเองสำหรับสถำนประกอบกำร THAI STOP COVID 2 Plus
สำหรับสถำนประกอบกำร ประเภท “อำหำรริมบำทวิถ”ี
****************************
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประเภทสถานประกอบการ (อาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดิน ตลาดโต้รุ่ง)
 1. รูปแบบปิดถนน
 2 รูปแบบไม่ปิดถนน
 3 รูปแบบพื้นที่เฉพาะ
1.2 ชือ่ ถนนหรือพื้นที่จาหน่ายอาหารริมบาทวิถี (Street Food) * ……………………………..
1.3 ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแล/ผู้ประกอบการ* ................................................
1.4 ลักษณะของพื้นทีจ่ าหน่ายอาหารริมบาทวิถ*ี
1. ลักษณะสถานที่ตั้ง :
 1.1 ประกาศเป็นจุดผ่อนผัน (มีประกาศหรือป้ายสัญลักษณ์จุดผ่อนผัน)
 1.2 ไม่เป็นจุดผ่อนผัน
2. ลักษณะของวันที่จัดบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
 เปิดบริการทุกวัน
 เปิดบริการเฉพาะวัน จันทร์
 เปิดบริการเฉพาะวัน อังคาร
 เปิดบริการเฉพาะวัน พุธ
 เปิดบริการเฉพาะวัน พฤหัสบดี
 เปิดบริการเฉพาะวัน ศุกร์
 เปิดบริการเฉพาะวัน เสาร์
 เปิดบริการเฉพาะวัน อาทิตย์
1.5 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ*
ที่ตงั้ เลขที่...........ตรอก/ซอย.......................หมู่ที่.................ถนน.................ตาบล..............................
อาเภอ/เขต..................จังหวัด.................เขตเทศบาล/อบต…………......รหัสไปรษณีย์........................
1.6 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. เทศบาล
 3. องค์การบริหารส่วนตาบล
 4. เมืองพัทยา
1.7 แรงงานต่างด้าวในบริเวณสถานที่จาหน่ายอาหารริมบาทวิถี* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มี
 พม่า
 ลาว
 กัมพูชา
 เวียดนาม
1.8 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้*................................................................................................
1.9 อีเมล์*.................................................................................................................................................

2.เกณฑ์กำรประเมินตนเองของสถำนประกอบกำร
ข้อ

มำตรกำรสำคัญ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

มำตรกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
1
กาหนดทางเข้า-ออก และจุดคัดกรอง พร้อมทั้งจัดพนักงาน
ควบคุม
2
ทาความสะอาดแผง/พาหนะจาหน่ายอาหาร
ก่อน – หลังการจาหน่ายอาหารทุกวัน
3
ทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้า ทุก 1-2 ชั่วโมง
4
ทาความสะอาดพื้น ก่อน - หลังการให้บริการ
5
มีการปกปิดอาหารปรุงสาเร็จ และ
มีอุปกรณ์สาหรับหยิบจับอาหาร
6
จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
7
จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจาแผงค้าทุกแผง หรือ
จุดต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
มำตรกำรด้ำนกำรรักษำระยะห่ำง
8
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และแผงจาหน่ายสินค้า
1-2 เมตร
9
จากัดจานวนคน ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร หรือ
รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
10
งดกิจกรรมการรวมตัวกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง และ
งดการแสดงที่ต้องใช้เสียงดัง
11
มีระบบกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ
มำตรกำรด้ำนกำรระบำยอำกำศ
12
ห้องน้าควรมีระบบระบายอากาศที่ดี
มำตรกำรด้ำนผู้ให้บริกำร
13
มีภูมิคุ้มกัน
ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย ทุกคนมีหลักฐานฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่
กาหนด หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
หรือ ไม่พบเชื้อโดยกำรคัดกรอง
จัดหา ATK ให้ ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และตรวจ ATK ทุก 7 วัน
หรือ ตรวจ ATK เมื่อมีผลการประเมิน Thai Save Thai
(TST) ความเสีย่ งสูง
14
ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย ทุกคน ได้รบั การคัดกรองความเสี่ยง
ด้วยThai Save Thai หรือ แอฟพลิเคชั่นที่ราชการกาหนด
ทุกวัน

ดำเนินกำร
(1 คะแนน)

ไม่ได้
ดำเนินกำร
(0 คะแนน)

ไม่มี
กิจกรรม
(1 คะแนน)

ข้อ

มำตรกำรสำคัญ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

ดำเนินกำร
(1 คะแนน)

ไม่ได้
ดำเนินกำร
(0 คะแนน)

และ UP-DMHTA
15
มีทะเบียนแผงค้า ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย ที่เข้ามาจาหน่ายสินค้า
16
มีผู้รับผิดชอบกากับ ติดตามแผงค้าและผู้ขาย ผู้ช่วยขาย
ทุกคน
17
มีการกากับให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
18
ผู้รับผิดชอบ กากับ ติดตาม ผู้ขาย ผู้ช่วยขาย ไม่ให้มีการ
รวมกลุ่มในขณะปฏิบัติงาน และขณะพัก และไม่รับประทาน
อาหารร่วมกัน
มำตรกำรด้ำนผู้รับบริกำร
19
มีการคัดกรองความเสี่ยงผู้รับบริการ ด้วย Thai Save Thai
หรือ Application อื่น ๆ ที่ราชการกาหนด
20
หากเดินทางมาจากนอกพื้นที่ ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3
เดือน หรือ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน
21
งดรวมกลุ่มซื้อสินค้า และรับประทานอาหาร
22
มีการกากับ ติดตาม ผู้รับบริการทุกคน
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด
23
เลือกวิธีการชาระเงินด้วย App เพื่อลดการสัมผัส หรือวิธีอื่น
กำรให้คะแนน “ผ่ำน” คือ 23 คะแนน
ติดต่อสอบถำมแบบประเมิน :
นายชัยเลิศ กิ่งเเก้วเจริญชัย โทร 02 590 4178 / สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
น.ส.ปรียานุช เรืองหิรัญวนิช โทร 02 590 4178 / สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย

ไม่มี
กิจกรรม
(1 คะแนน)

