
 
 

 

เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบ่ี  

ด้าน ห้างสรรพสินค้า 

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

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

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

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

▪ ใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................... .ออก ณ วันท่ี........... ....................... 

ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ/พนักงาน/ผู้เก่ียวข้องกับงาน
บริการทุกคน 

   

๑.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของลูกค้าทุกขั้นตอน 
ติดในจุดที่ลูกค้าสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

   

1.2 ให้เปิดบริการได้ไม่เกิน 20.00 น.    
1.๓ จัดให้มีทางเข้าทางเดียว    
1.๔ จัดให้จุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร    
1.๕ วางเจลล้างมือทุกจุดที่มีการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน    
1.๖ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคารอย่างทั่วถึง ทุกวัน

หลังลูกค้าใช้บริการ 
   

1.๗ ทำความสะอาดห้องสุขา อ่างล้างมือ ละอุปกรณ์สุขภัณฑ์ 
ตลอดจนประตู กระจก ฯลฯ อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง 

   

1.๘ ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลาและ/หรือใส่ Face Shield ร่วมด้วย 

   

1.๙ บันทึกข้อมูลสุขภาพและประวัติการเดินทางของพนักงาน     
1.1๐ ร้านอาหารและเครื่องด่ืมที่อยู่ในห้างฯให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ของร้านอาหารและเครื่องด่ืม (ซ้ือกลับบ้านได้อย่างเดียว) 
   

1.1๑ ร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยที่มีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนของ
ร้านในห้างสรรพสินค้า ให้ควบคุมปริมาณลูกค้าไม่ให้มีความ
หนาแน่นภายในร้าน หากมีการรอคิว ให้กำหนดจุด
สัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการรอคิว 
ห่าง 1-2 เมตร 

   

1.1๒ ห้าม จัดการส่งเสริมการขายในลักษณะที่จะดึงดูดให้คนมา
รวมตัวหนาแน่นในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น โปรโมชั่นนาทีทอง 
เป็นต้น ให้ใช้วิธีอ่ืน เช่น อักษรวิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว 

   

1.1๓ งดให้บริการเครื่องเล่นทุกชนิดในห้างสรรพสินค้า 
 
 

   



 
 

ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 
1.1๔ ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานหากพบว่า

พนักงานมีอาการไข้หรืออาการทางเดินหายใจ ให้พนักงาน
หยุดงานทันที และไปพบแพทย์ 

   

1.1๕ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่น    

1.1๖ จุดบริการทุกจุดที่มีการรอคิว เช่น เคาน์เตอร์ชำระเงิน 
เคาน์เตอร์จำหน่ายคูปองอาหาร ห้องน้ำ ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 
ให้กำหนดจุดเว้นระยะห่างโดยทำสัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้รอคิว
เว้นระยะห่าง เช่น ติดสต๊ิกเกอร์สีที่พ้ืนมาร์คจุดรอคิวท่ีเว้น
ระยะห่าง 1-2 เมตร เป็นต้น 

   

1.1๗ ลดการสัมผัส การรับและจ่ายเงินระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือโดย
ใช้ตะกร้ารับและทอนเงิน หรือสวมถุงมือ ทุกจุดที่มีการจ่ายเงิน 
หรือชำระเงินผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 

   

2 การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในร้าน    
2.1 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อน

เข้าทำงาน หากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูง มีอาการไข้หรือ
อาการทางเดินหายใจ ให้พนักงานหยุดงานทันที และไปพบ
แพทย์มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของ
พนักงาน 

   

2.2 เตรียมแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือไว้บริการก่อนเข้า
พ้ืนที่ ทั้งพนักงานและลูกค้า และให้มีบริการแอลกอฮอล์    
เจลตามจุดต่างๆ ให้ทั่วถึง 

   

2.3 ทำความสะอาด ดูแลความสะอาดตามจุดต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่า
เชื้อ และสเปรย์ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เช่น ห้องน้ำ 
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ รถเข็น พ้ืนที่ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต  อย่าง
น้อยทุก ๒ ชั่วโมง 

   

2.4 มีการกำหนดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เพ่ือลด
ความแออัด 

   

2.5 มีพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อที่ประตูทางเข้า   กรณีจัดหาได้ 
2.6 มีบริการอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้กดลิฟท์ให้แก่พนักงานและ

ลูกค้า หรือมีพนักงานบริการกดลิฟท์ 
   

2.7 การยืนให้บริการมีระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร    
2.8 โซนอาหารจัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร    
2.9 ติดต้ังป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณ

หน้าร้านค้าต่างๆ เพ่ือแนะนำการปฏิบัติในการป้องกันความ
เสี่ยงจากไวรัส COVID-19 

   

2.10 พนักงานมีการฝึกอบรมความรู้เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ 
 

   



 
 

ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 
2.11 มีการกำจัดขยะ ของเสีย กระดาษชำระ และหน้ากาก

อนามัยที่ใช้แล้ว อย่างเหมาะสม 
   

2.12 พนักงานทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ ทุก
ครั้งที่ทำความสะอาด 

   

2.13 ควรมีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เพ่ือลดปริมาณการพูดคุย 
สัมผัส ระหว่างพนักงานกับลูกค้า   

   

3. ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ลูกค้า    
3.1 เข้าออกอาคารทางเดียวตามที่กำหนด (ปิดป้าย เข้า-ออก)    
3.2 ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองและล้างมือหรือใช้เจลทุก

ครั้งก่อนเข้าร้าน 
   

3.3 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่ในอาคาร    
3.4 ยืน เดิน ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร     
3.5 ลูกค้าที่มาซ้ือสินค้า ห้ามรวมตัวหนาแน่นในพ้ืนที่เดียวกัน    
3.6 หลังใช้บริการ ให้ล้างมือทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัย/

หน้ากากผ้า ตลอดเวลาทั้งในและนอกอาคาร 
   

 
 
สรุปผลการประเมิน    

 ผ่าน เปิดให้บริการได้      

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

 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับการตรวจประเมิน    ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
ประเมิน 
      (......................................... ...................)        (...................................... ..................) 
          ตำแหน่ง.............................................................  

 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางสาวประภัสสร  โชคไพศาล ๐๙๙๔๓๕๑๒๕๔  

๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอาจเป็นแบบดิจิตอลสำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้อง
ใช้แอลกอฮอล์ ๗๐% ชุบสำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริการหรือลูกค้าคนต่อไป 

๒. ผลการตรวจวัด ไม่มีไข้ คือ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ ระบบทา งเดินหายใจ ไอ 
จาม หายใจเหนื่อยหอบ 

๓. สารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ  
๓.๑ สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานบ่อยหรือสัมผัสกับคน อาทิเช่น แอลกอฮอล์ 70%  
๓.๒ สารเคมีสำหรับพ้ืนผิวท่ัวไปใช้น้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) เจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙๙ ส่วน (ความเข้มข้น 

๐.๐๕% หรือเท่ากับ ๕๐๐ ppm)  



 
 

๓.๓ สารเคมีสำหรับพ้ืนผิวท่ีมีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้รับบริการ/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขาโถส้วม
ใช้น้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) เจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙ ส่วน(ความเข้มข้น ๐.๕%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย ๑๕ นาที  

๓.๔ ทำความสะอาดห้องน้ำรวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ำโดยการราดน้ำยาฟอกขาว(ไฮเตอร์)ทิ้งไว้
อย่างน้อย ๑๕ นาทีแล้วล้างทำความสะอาดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ  


