
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  
(50) ส าหรับการจัดงานอีเวนต์ 

ในเขตรับผิดชอบของ ทบม./ทบต./อบต.) ต ำบล................................อ ำเภอ......................................  จ.กระบี่ 
 ชื่องำน.............................. รูปแบบกำรจัดงำน .......................... 

 ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่..... พิกัด........................ 

 ชื่อผู้จัด (นำย/นำง/นำงสำว หรือหน่วยงำนภำครัฐ)...................................................................................... 

มือถือ..........................E-Mail......................... 

 ก ำหนดกำรจัดงำน..............วนั   จ ำนวนผู้เข้ำร่วม.......................คน (โดยประมำณ) 

 วัน เดือน ปี ที่ ทบม./ทบต./อบต. ในพ้ืนที่อนุญำตให้สำมำรถจัดงำนได้  ณ วันที่.........................................
(กรณีเป็นเอกชน) 

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ 

(การบริหารจัดการ) 

   

๑.๑ มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ทางราชการก าหนด โดยเจ้าของสถานที่ผู้เช่าสถานที่ หรือผู้จัดงาน
อีเวนต์ 

   

1.2 ได้ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม 
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ผ่านแอปพลิเค
ชันตามที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” 

   

1.3 มีระบบควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับขนาด
พ้ืนที่จัดงานอีเวนต์ 

   

1.4 มีระบบรอบในการเข้าถึงพ้ืนที่กิจกรรม และมีระบบจองคิว/รอบ
ล่วงหน้าได ้

   

1.5 มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน 
หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัด
งานอีเวนต์หรือผู้ร่วมกิจกรรม 

   

1.6 มีแผนท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ รวมถึงห้องสุขา อย่าง
น้อยทุก 1 ชั่วโมง ระหว่างที่มีการใช้สถานที่จัดประชุม 

   

1.7 จัดเตรียมพ้ืนที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า
1เมตร ทั้งพ้ืนที่ทางเดินและในจุดส าคัญเช่น จุดรอเข้าห้องประชุม 
จุดลงทะเบียน ที่นั่งในห้องประชุม จุดบริการอาหารว่าง/อาหาร
มื้อหลักจุดรับประทานอาหาร ห้องสุขาจุดรอยานพาหนะ พ้ืนที่จัด
แสดงนิทรรศการ(ถ้ามี)รวมทั้งบนยานพาหนะรับส่ง (ถ้ามี) 

   

๑.๘ ไม่มีการให้บริการตู้น้ าดื่มแบบกด    

๑.๙ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ    



โรค ได้เพียงพอ 
๑.๑๐ จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขาและ

มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

   

 

 

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

๒. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และ
ผู้ใช้บริการ) 

   

๒.๑ ทุกช่องทางเข้า-ออก มีระบบลงทะเบียนพนักงานสถานที่ผู้จัดงาน
อีเวนต์และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย
การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

   

๒.๒ มีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ตร.ม. 
ต่อผู้ร่วมประชุม 1 คน 

   

๒.๓ พนักงานสถานที่ผู้จัดงานอีเวนต์และผู้ร่วมกิจกรรม ใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 

   

๒.๔ ผู้บรรยายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ/หรือ Face 
Shield ขณะบรรยาย 

   

๒.๕ พนักงานหรือผู้ที่อยู่ประจ าเคาน์เตอร์ต่างๆเช่น ประชาสัมพันธ์
ช าระราคาสินค้า หรือแผนกอ่ืนๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือ
มีฉากกั้น 

   

๒.๖ มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ
พนักงานสถานที่ผู้จัดอีเวนต์และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้างาน 

   

๒.๗ จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติและมีระบบน าส่งสถานพยาบาล
ที่ก าหนดไว้และรายงานหากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตาม
ช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   

๒.๘ มีการจัดการให้ผู้ร่วมงานอีเวนต์ ได้มีระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ไม่
น้อยกว่า 1 เมตร หรือมีความกว้างของทางเดินที่ท าให้ เว้น
ระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

   

๒.๙ มีการเว้นระยะห่างระหว่างเวทีหรือผู้บรรยาย และผู้ฟัง ไม่น้อย
กว่า 2 เมตร 

   

๒.๑๐ มีการท าความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งานใน
แต่ละครั้ง และท าความสะอาดก่อนที่จะน าไปใช้งานกับบุคคลอ่ืน 

   

๒.๑๑ มีการไหลเวียนของผู้ร่วมกิจกรรมในการเลือกสินค้า ช าระราคา 
ภายในงานและคูหาจัดแสดง (ถ้ามี) รวมทั้งไม่มีกิจกรรมที่ท าให้
เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
การรวมกลุ่มคน ในบางบริเวณของพ้ืนที่งานอีเวนต์ 

   



๒.๑๒ ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง    

๒.๑๓ บริการอาหารมื้อหลักหรืออาหารว่างเป็นอาหารกลางวันแบบร้อน 
และเป็นชุดเดี่ยว งดการให้บริการแบบบุฟเฟต์ที่มีการใช้อุปกรณ์
ตักอาหารร่วมกัน 

   

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

๒.๑๔ ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ ยานพาหนะรับส่ง (ถ้ามี) 
และพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วม รวมทั้งห้องสุขา อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง 
และท าความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก 30 นาที 

   

๒.๑๕ มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน า
แน วท างการป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น โรค  ผ่ าน สื่ อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

   

๒.๑๖ การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดงาน ให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าที่ทางราชการก าหนด 

   

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน     
 ไม่ผ่ำน 

ตรวจประเมิน เมื่อ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ............. 
 
นัดติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป วันที่............................เดือน..........................พ.ศ............... 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (........................................................) 
       ต ำแหน่ง............................................................. 
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นายบุญฤทธิ์  การุญเมธี  โทร. 0๘๙๙๖๖๑๗๑๗ 

 


