
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  
ด้าน สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

▪ ในเขตรับผิดชอบของ ทม./ทต./อบต.) ตำบล.......................................อำเภอ............ ...............................กระบี่ 

▪ ชื่อสถานประกอบการ...................................................................  ตั้งอยู่เลขที่. ...........หมูท่ี่... พิกัด........................ 

▪ ชื่อเจ้าของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................... 

▪ จำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ.................คน (ชาย........หญิง..........) มือถือ...............................E-Mail........................ 

▪ ใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................ .ออก ณ วันที่..................................... 

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑. ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ/พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการ    
๑.๑ มีการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ด้วยการ

สังเกตจากอาการในเบื้องต้นหรือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หาก
พบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
หรือมีอาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม 
มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วง
กักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการ และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 

   

๑.๒ มีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา 
ของผู้นำสัตว์มารับบริการทุกราย เพ่ือให้สามารถติดตามตัวได้ 
กรณีต้องมีการสอบสวนโรค 

   

๑.๓ มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความ
สะอาดมือไว้บริการลูกค้าในบริเวณต่างๆ ของร้าน เช่น หน้าประตู
ร้าน โต๊ะ โซฟา เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่ งเฉพาะสำหรับ
พนักงานงานภายในร้าน 

   

๑.๔ พนักงาน ผู้นำสัตว์มารับบริการ และผู้มาติดต่อในร้านทุกคน ต้อง
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือ
มาติดต่อร้าน 

   

๑.๕ จำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่อยู่ในร้านในเวลาเดียวกันไม่ให้
หนาแน่น กรณีมีผู้รับบริการเต็มให้นัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการ 

   

๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้าน    
๒.๑ จำกัดจำนวนคนภายในอาคารไม่หนาแน่น (๑ คนต่อ ๔ ตาราง

เมตรพ้ืนที่ว่าง) 
   

๒.๒ ทำความสะอาดอุปกรณ์ตัดขน เช่น หวี แปรง กรรไกร เป็นต้น    
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ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง หลังการให้บริการสัตว์
แต่ละตัว 

๒.๓ ทำความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ  

▪ ทำความสะอาดจุดชำระค่าบริการ  ที่นั่งรอ ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังให้บริการลูกค้าแต่ละคน  

▪ ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่หรือโต๊ะท่ีใช้ตัดขนสัตว์ และ
บริเวณท่ีพักสัตว์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่า
เชื้อ หลังที่ให้บริการสัตว์แต่ละตัว   

   

๒.๔ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในร้านเป็นประจำทุกวันก่อน
และหลังให้บริการ ได้แก่ พ้ืน ผนัง ประตู หน้าต่าง และจุดอื่น ๆ 

   

๒.๕ จัดระยะห่างโต๊ะที่ใช้ตัดขนสัตว์ ให้มีระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร หรือ
มีแผ่นกั้น เช่น แผ่นพลาสติก หรือแผ่นอะคริลิกใสกั้นระหว่างโต๊ะ
ที่ใช้ตัดขนสัตว์ เป็นต้น 

   

๒.๖ จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน เช่น ติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศ หรือเปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือระบายอากาศเป็นระยะ และ 
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

   

๒.๗ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด โดย 
คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
▪ มูลฝอยประเภทขนสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร ให้ใส่ถุงและมัด

ปากถุงให้แน่น รวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

▪ มูลฝอยประเภทของมีคมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ใบมีด เข็ม ทิ้ง
ในภาชนะปิดมิดชิด ไม่แทงทะลุ รวบรวมและนำไปทิ้งในจุด
รวบรวมขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ 

   

๒.๘ กรณีเป็นร้านที่มีห้องส้วมให้บริการลูกค้า ต้องทำความสะอาด 
ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน และเพ่ิมความถี่ในการทำความสะอาด
มากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่า
เชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่าง
ล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำ
ชำระ และพ้ืนห้องส้วม 

   

๒.๙ จัดที่ยืนสำหรับลูกค้าท่ีรอชำระเงินโดยให้เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร    
๒.๑๐ ลดการสัมผัส การรับและจ่ายเงิน โดยใช้ตะกร้า/ถาดรับและทอน

เงิน หรือสวมถุงมือ หรือ มีระบบชำระเงิน แบบออนไลน์ 
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๒.๑๑ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ณ ร้านที่ให้บริการ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนของผู้รับบริการขณะเข้ารับบริการใน
ร้าน เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้สวมหน้ากากอนามัย 
ใช้เจลล้างมือ 

   

๓. พนักงาน/ผู้ให้บริการ    
๓.๑ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง หมวกคลุมผม 

และผ้ากันเปื้อนที่สะอาด ทุกครั้งที่ให้บริการ และใส่แผ่นใสครอบ
หน้า (Face Shield) เพ่ิม กรณีบริการที่มีละอองฝอย หรือการฟุ้ง
กระจาย เช่น การอาบน้ำ การตัดขน เป็นต้น 

   

๓.๒ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและ
หลังให้บริการแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 
โดยไม่จำเป็น 

   

๓.๓ มีแนวทางการปฏิบัติ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วย
ยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของ
ร้านดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น 
พิจารณาหยุดให้บริการ เป็นเวลา ๓ วัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
ทันที ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 

   

๔. ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ลูกค้า    
๔.๑ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ    
๔.๒ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร    

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่าน เปิดให้บริการได้      
 ไม่ผ่านไม่สามารถเปิดให้บริการ 

ตรวจประเมิน เมื่อ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ............. 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับการตรวจประเมิน    ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (............................................................)        (........................................................) 
          ตำแหน่ง............................................................. 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นายบุญฤทธิ์  การุญเมธี โทร. ๐๘๙๙๖๖๑๗๑๗ 


