
 

เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบ่ี 

ด้าน ร้านแต่งผม ตัดผม ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม 

▪ ในเขตรับผิดชอบของ (ทม./ทต./อบต.)...........................ตำบล.................อำเภอ...................จังหวัดกระบ่ี 

▪ ชื่อร้าน.................................... ............................................ประเภท (ตัดผมชาย ตัดผมหญิง ร้านเสริมสวย)   

▪ ตั้งอยู่เลขท่ี..........................หมู่ท่ี.................พิกัด.................................................................................... 

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

▪ จำนวน..........โต๊ะ จำนวนช่าง......คน (ชาย.....หญิง......) .มือถือ..........................E-Mail............................... 

▪ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

เลขท่ี......................................ออก ณ วันท่ี.................................................  

ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 
๑. ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ/พนักงาน/ผู้เก่ียวข้องกับงานบริการ

ทุกคน 
   

๑.๑ จัดให้มีป้ายแจ้งการให้บริการเฉพาะ การตัด สระ และไดร์ผม 
เท่าน้ัน อย่างชัดเจน  

   

๑.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียส กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบ
แพทย์ 

   

๑.๓ จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคน
อย่างเพียงพอ และให้พนักงานทุกคน สวมเส้ือคลุม ใส่หน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามั ย  สวม  Face shield ใส่ ถุง มื อยาง
ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

   

๑.๔ กำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่
หรือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าต่อไป 

   

๑.๕ ห้ามให้บริการแคะหู ตัดขนจมูก หรืออ่ืนๆท่ีต้องสัมผัสใกล้ชิดกับ
ใบหน้าของลูกค้า ถ้าใช้ใบมีดโกน ให้เปล่ียนใบมีดกับลูกค้าทุก
คน ห้ามใช้ใบมีดโกนซ้ำ 

   

๑.๖ มีการใช้ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้าท่ีสะอาด ใช้
ครั้งเดียวต่อผู้รับบริการ ๑ คน 

   

๒. การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในร้าน    

๒.๑ มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ 
และการป้องกันโรคและอ่ืนๆเก่ียวกับโรคโควิด-๑๙ 

   
 

๒.๒  งดใช้เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) ขณะให้บริการ 
โดยเปล่ียนเป็นระบบเปิดประตู หน้าต่าง ร่วมกับใช้พัดลมตั้งพ้ืน
ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 
 
 

  
 

 



 

ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

๒.๓ มีการทำความสะอาดในบริเวณพ้ืนอาคาร กระจก ผนังห้อง พัด
ลม ท่ีจับปิด-เปิดประตู เก้าอ้ีตัดผม อ่างสระผม เตียงสระผม ผ้า
พลาสติ ก ผ้ ายางคลุม ไหล่ อุปกรณ์ประเภทโลหะ พลาสติ ก 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริเวณ ท่ีมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ด้วย
น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาทำลายเชื้ออย่างน้อยวันละ ๓  
ครั้ง 

   

๒.๔ ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้าท่ีสะอาด หรือผ้าท่ีใช้
ให้บริการลูกค้า ห้ามใช้ซ้ำกันต้องเปล่ียนทุกครั้งท่ีมีลูกค้ามารับ
บริการเสริมสวยแต่งผม และต้องแช่น้ำยาทำลายเชื้อโรคก่อน
จากน้ันซักทำความสะอาดด้วยน้ำยาซักผ้า แล้วผึ่งแดดให้แห้ง 

   
 
 

 
๒.๕  หวี แปรง กรรไกร อุปกรณ์ในการเสริมสวย แต่งผม เช็ดด้วย

แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังใช้  และแช่น้ำยาทำลายเชื้อโรค และ
ล้างด้วยน้ำยาล้างจานหรือสบู่เหลวอย่างน้อยวันละ  ๒ ครั้ง 

   

๒.๖ มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับบริการลูกค้าท่ีบริเวณประตู
ทางเข้าหรือเคาน์เตอร์รับชำระเงินทุกจุดอย่างเพียงพอ 

   

๒.๗ จัดสถานท่ี/เก้าอ้ีสำหรับพนักงานท่ีไม่มีลูกค้า ให้มีระยะห่างกัน     
๑-๒ เมตร โดยมีแยกห้องน่ังรอจากส่วนท่ีให้บริการ 

   

๒.๘ จัดท่ียืนสำหรับลูกค้าท่ีรอชำระเงินโดยให้เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร     

๒.๙ ลดการสัมผัส การรับและจ่ายเงิน โดยใช้ตะกร้า/ถาดรับและทอน
เงิน หรือสวมถุงมือ 

   

๒.๑๐ มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล    

๒.๑๑ อุปกรณ์ในการให้บริการได้แก่อ่างสระผม เตียงสระผมเก้าอ้ีตัด
ผม อุปกรณ์ไฟฟ้า สะอาดอยู่ในสภาพดี มีการตรวจสอบสภาพ
ให้พร้อมใช้อย่างปลอดภัยทุกวัน 

   

๓. ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ลูกค้า    
๓.๑ ต้องได้รับการตรวจวัด อุณหภูมิร่าง กาย  ไม่ให้บริการถ้ามี

อุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕  องศาเซลเซียส  
   

๓.๒ ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย    
๓.๓ ต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ท่ีบริเวณประตูทางเข้า

หรือบริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินในร้านเสริมสวย โดยให้ล้างมือ
ตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้ามาและล้างมือเมื่อชำระเงินเสร็จก่อนจะเดิน
ออกจากร้าน 

   

๓.๔ นัดคิวการเสริมสวยแต่งผมล่วงหน้าเพ่ือลดเวลาในการน่ังรออยู่
ในสถานท่ีร่วมกัน  และไม่รออยู่ในจุดให้บริการ 

   



 

สรุปผลการประเมิน    

 ผ่าน เปิดให้บริการได้      

 ไม่ผ่านไม่สามารถเปิดให้บริการ 
ตรวจประเมิน เมื่อ วันท่ี..........เดือน....................... พ.ศ... .......... 

 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับการตรวจประเมิน    ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
ประเมิน 
      (......................................... ...................)        (...................................... ..................) 
          ตำแหน่ง.............................................................  
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นายบุญฤทธิ์  การุญเมธี ๐๘๙๙๖๖๑๗๑๗  
๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอาจเป็นแบบดิจิตอลสำหรับวัดท่ีศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดท่ีรักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้

แอลกอฮอล์ ๗๐% ชุบสำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริการหรือลูกค้าคนต่อไป 
๒. ผลการตรวจวัด ไม่มีไข้ คือ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ ระบบทางเดินหายใจ ไอ 

จาม หายใจเหน่ือยหอบ 
๓. สารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ  

๓.๑ สารเคมีท่ีใช้ในการทำความสะอาดบริเวณท่ีมีการใช้งานบ่อยหรือสัมผัสกับคน เช่น แอลกอฮอล์ ๗๐%  
๓.๒ สารเคมีสำหรับพ้ืนผิวท่ัวไปใช้น้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) เจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙๙ ส่วน (ความเข้มข้น 

๐.๐๕% หรือเท่ากับ ๕๐๐ ppm)  
๓.๓ สารเคมีสำหรับพ้ืนผิวท่ีมีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สารคัดหล่ังของผู้รับบริการ/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขาโถส้วม

ใช้น้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) เจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙ ส่วน (ความเข้มข้น ๐.๕%) ราดท้ิงไว้อย่างน้อย ๑๕ 
นาที 

๓.๔ ทำความสะอาดห้องน้ำรวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ำโดยการราดน้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) ท้ิงไว้
อย่างน้อย ๑๕ นาทีแล้วล้างทำความสะอาดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ 

 


