
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบ่ี  

ด้าน ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

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

▪ ชื่อร้าน........................................ประเภท ..............................  ตั้งอยู่เลขท่ี..........หมู่ท่ี... พิกัด....................... 

▪ ชื่อเจ้าของ (นาย/นาง/นางสาว)............................ .....................................อายุ........ปี  จำนวน.... ...........โต๊ะ  

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

▪ ใบอนุญาตประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารเลขท่ี......... .............................. .ออก ณ วันท่ี................................ 
 

ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ผู้ประกอบการ/พนักงาน/ผู้เก่ียวข้องกับงานบริการทุกคน    
๑.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของลูกค้าทุกขั้นตอน 

ติดในจุดที่ลูกค้าสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
   

1.2 เปิดให้บริการที่ร้านไม่เกิน 20.00 น.    
1.3 จัดโต๊ะนั่งห่างกัน 2 เมตร ทุกโต๊ะ โดยแต่ละโต๊ะให้วางเก้าอ้ี

ไม่เกิน ๔ ตัว เก้าอ้ีแต่ละตัวห่างกัน 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการ
นั่งหันหน้าเข้าหากัน 

   

1.4 ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด    
1.5 จัดให้มีจุดคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าร้าน โดยให้มีเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าร้าน 
   

1.6 จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวาง
บริการหน้าร้าน 

   

1.7 ปฏิบัติตามมาตรการสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด    
1.8 ขณะเปิดบริการผู้ให้บริการ/พนักงานของร้านทุกคน ต้อง

สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ หมวกคลุมผม 
ตลอดเวลา 

   

1.9 ทำความสะอาดจุดบริการลูกค้าทุกครั้งหลังให้บริการ และทำ
ความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้านก่อนเปิดและปิดบริการทุกวัน 

   

1.10 ฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องสุขา อ่างล้างมือ และอุปกรณ์
สุขภัณฑ์ทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง 

   

1.11 ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ทุกวัน หากพบว่าพนักงาน
มีอาการไข้หรืออาการทางเดินหายใจ ให้พนักงานหยุดงาน
และไปพบแพทย์ทันที 

   

1.12 จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล และกำจัดขยะมูล
ฝอยในสถานประกอบการทุกวัน 

   

1.14 จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่น 
 
 

   
 



ท่ี มาตรการ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 
1.15 ควรมีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เพ่ือลดปริมาณการพูดคุย 

ลดการสัมผัส การรับและการจ่ายเงินระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ
โดยใช้ตะกร้ารับและทอนเงิน หรือสวมถุงมือ หรือชำระเงิน
ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 

   

2. การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในร้าน    
2.1 กำหนดเส้นทางเข้า / ออก ที่เหมาะสม    
2.2 เพ่ิมความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม 

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ลูกบิดประตูห้องน้ำ ก๊อกน้ำ 
   

2.3 มีการกำจัดขยะ ของเสีย กระดา ษชำระ และหน้ากา ก
อนามัยที่ใช้แล้ว อย่างเหมาะสม 

   

2.4 ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่
ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทาน อาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอ่ืนๆ 
ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 

   

2.5 ไม่ใช้ชุดเครื่องปรุงอาหารร่วมกัน โดยให้แยกชุดเครื่องปรุง
ของลูกค้าแต่ละราย  

   

2.6 ติดต้ังหรือดูแลระบบการหมุนเวียน และการระบายอากาศ
ในร้าน ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อ ปิดระบบปรับอากาศ (แอร์) 

   

2.7 จัดสรรพ้ืนที่ในร้านอาหารให้มีพ้ืนที่ระหว่างโต๊ะอาหารอย่าง
เหมาะสม 

   

2.8 มีฝาครอบอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟ    
2.9 ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการบนโต๊ะอาหาร หรือบริเวณ

อ่ืนๆ ของร้าน 
   

๒.๑๐ จัดให้มีจุดล้างมือที่สะอาดพร้อมสบู่/น้ำยาล้างมือ    
3. ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ลูกค้า    
3.1 สวมหน้ากากอนามัย เข้าออกร้านทางเดียวตามที่ทางร้าน

กำหนด 
   

3.2 ปฏิเสธการรับบริการกรณีผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
สุขาภิบาล หรือพนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัย 

   

3.3 ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง และล้างมือหรือใช้เจลทุก
ครั้งก่อนเข้าร้าน 

   

3.4 ยืน เดิน ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และนั่งโต๊ะละไม่เกิน 4 คน    
3.5 ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยว หรือลูกค้า ในการ กินร้อน 

ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือ 
   

3.6 หลังรับประทานอาหาร ให้ล้างมือทุกครั้งและสวมใส่
หน้ากากทันที ก่อนออกจากร้าน 

   

 
 



สรุปผลการประเมิน    

 ผ่าน เปิดให้บริการได้      

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

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

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางสาวสุชาวดี  ดวงจิตร  โทร. ๐๘๐๖๐๓๐๗๒๗ 
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 
 


