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 ใบอนุญำตประกอบกิจกำร เลขท่ี......................................ออก ณ วันที่.............................. .................................. 

 
ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ 

(การบริหารจัดการ) 
   

๑.๑ สถำนบริกำรมีใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำร    
๑.๒ มีกำรลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลำยกำรประกอบกิจกำรหรือจัด

กิจกรรม และยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันโรคได้ผ่ำน
แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรก ำหนด “ไทยชนะ” พร้อมระบุควำมจุ
ของจ ำนวนผู้ใช้บริกำร และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด ำเนินกำร 

   

๑.๓ จัดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ของพนักงำน
บริกำร และผู้ใช้บริกำร โดยกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด “ไทยชนะ” และมี QR Code ติดบริเวณทำงเข้ำสถำน
บริกำรหรือสถำนประกอบกำร 

   

๑.๔ มีกำรควบคุมทำงเข้ำและออก และมีจุดตรวจคัดกรองอำยุ อำกำร
ไข้ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย ส ำหรับพนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรทุกคนก่อนเข้ำ
สถำนที ่

   
 
 
 

๑.๕ มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ำยำฆ่ำ
เชื้อโรคได้เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 

   

๑.๖ มีกำรก ำหนดสัญลักษณ์เว้นระยะนั่งหรือยืน รวมถึงบริเวณพ้ืนที่รอ
คิวห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตรโดยไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยเก้ำอ้ีรวมทั้งมี
ระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะอย่ำงน้อย 2 เมตร หรือมีฉำกกั้นระหว่ำงโต๊ะ
สูงไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร และระยะห่ำงระหว่ำงเวทีกับโต๊ะ อย่ำง
น้อย 2 เมตร หรือมีฉำกกั้นทดแทน 
 

   

๑.๗ มีระบบควบคุมหรือตรวจสอบจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือจุดที่มีกำร
รวมกลุ่ม ไม่ให้เกิดควำมแออัด 

   
 
 
 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑.๘ มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนที่สถำนประกอบกำร เพ่ือก ำกับ 

ติดตำม กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคของพนักงำนบริกำร 
และผู้ใช้บริกำร โดยบันทึกภำพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 
เดือน 

   

๑.๙ จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอภำยในอำคำร ห้องสุขำและ
พ้ืนที่สูบบุหรี่และมีแผนกำรท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศหรือ
แผ่นกรองอำกำศอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง 

   

๑.1๐ มีแผนกำรท ำควำมสะอำดพื้นผิวสัมผัสร่วมของสถำนที่และอุปกรณ์ 
เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟท์รำวจับ รำวบันไดโต๊ะเก้ำอ้ี
เคำน์เตอร์ถำดรับเงิน และไมโครโฟน ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำด
อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง 

   

๑.1๑ มีแผนกำรท ำควำมสะอำดห้องสุขำ โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัส
มำกเช่น กลอนประตูที่จับ สำยช ำระ โถปัสสำวะ ลูกบิด ก๊อกน้ ำ 
อ่ำงล้ำงมือ ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำด อย่ำงน้อยทุก 1 ชั่วโมง 

   

๑.1๒ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำ หรือ Face Shield ให้พนักงำนทุกคน 

   

๑.1๓ จัดให้มีถังขยะที่สะอำด มีฝำปิด โดยคัดแยกขยะ รวบรวมและส่ง
ก ำจัดอย่ำงถูกสุขลักษณะ 

   

๑.1๔ มีระบบจองคิว และรับช ำระเงินค่ำบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์    
(e-Payment) หรือ QR Codeผ่ำนแอปพลิเคชัน 

   

๑.1๕ มีผู้รับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำ ตรวจตรำ ควบคุม ก ำกับ กำร
ให้บริกำรและใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำง
รำชกำรก ำหนด 

   
 

 
๒. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ 

และผู้ใช้บริการ) 
   

 
๒.๑ เปิดท ำกำรตำมเวลำปกติที่กฎหมำย    
๒.๒  มีกำรจ ำหน่ำยสุรำ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นไปตำมเวลำที่

กฎหมำยก ำหนด 
   

 
๒.๓ ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรทุกคน ลงทะเบียน

เข้ำและออกสถำนที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
“ไทยชนะ” 

   

๒.๔ มีจ ำนวนใช้บริกำรตำมขนำดพ้ืนที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ ๔ ตำรำง
เมตรต่อผู้ใช้บริกำร1คน โดยนั่งหรือยืนเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน และ
ไม่ร่วมโต๊ะกับกลุ่มอ่ืน 

   
 

 
๒.๕  มีกำรตรวจคัดกรองอำกำรไข้ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรทุกคนก่อนเข้ำ
สถำนที่ โดยผู้ใช้บริกำรต้องตรวจคัดกรองอำยุร่วมด้วย 

   
 
 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๒.๖ ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำรและผู้ ใช้บริกำรทุกคน สวม

หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำหรือ Face Shield 
ร่วมด้วยยกเว้นขณะรับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม ส ำหรับ
นักร้องหรือนักแสดงสวม Face Shield ในขณะท ำกิจกรรมบนเวที 

   

๒.๗ ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรทุกคน ล้ำงมือด้วย
สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค ก่อนและหลัง
กำรให้บริกำรและใช้บริกำร 

   

๒.๘ ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำรและผู้ใช้บริกำรทุกคน มีกำรรักษำระ
ห่ำงระหว่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร 

   
 

๒.๙ ไม่มีกิจกรรมที่ท ำให้เกิดควำมแออัด หรือกิจกรรมที่ใช้เสียงดัง
ภำยในสถำนที่ เช่น โปรโมชั่น ลดรำคำ ขำยพ่วง โฆษณำ พนักงำน
เชียร์เบียร์ เป็นต้น รวมถึง ไม่มีกำรตะโกนร้องเพลงและกำรเต้นรำ 

   

๒.๑๐ พนักงำนบริกำรและผู้ ใช้บริกำร ไม่มีกำรติดต่ อสัมผัสหรือท ำ
กิจกรรมใกล้ชิดกัน เช่น กำรนั่ง กำรร้องเพลง กำรเต้น ยกเว้น กำร
เต้นของนักร้องหรือนักแสดงบนเวที 

   

๒.๑๑ จัดบริกำรอำหำรโดยเน้นกำรป้องกันกำรปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น 
ปกปิดอำหำรด้วยภำชนะที่สะอำด   

   

๒.๑๒  ไม่มีกำรจ ำหน่ำยสุรำ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรูปแบบ
เหยือกถ้วย หรือใส่ในภำชนะ ที่มีโอกำสสัมผัสหรือใช้ร่วมกัน และ
มีพนักงำนบริกำรเป็นผู้บริกำร 

   

๒.๑๓ มีกำรใช้ เมนูกระดำษแบบใช้ครั้ งเดียวแล้วทิ้ ง (Disposable 
Menus) แทนกำรใช้เมนูแบบเล่ม 

   

๒.๑๔ มีภำชนะส ำหรับรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มเฉพำะบุคคล โดย
มีช้อนกลำงและที่วำงช้อนกลำงส่วนบุคคลส ำหรับผู้ใช้บริกำรที่มำ
เป็นกลุ่ม 

   

๒.๑๕ มีกำรเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน และท ำควำมสะอำดทุกครั้งก่อน
ใช้บริกำร 

   

๒.๑๖ มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร ห้องสุขำ และพ้ืนที่สูบบุหรี่ โดย
มีช่องทำงระบำยอำกำศ หรือใช้พัดลมระบำยอำกำศ เพ่ือกำร
หมุนเวียนอำกำศท่ีเพียงพอ 

   

๒.๑๗ มีกำรท ำควำมสะอำดและบันทึกกำรท ำควำมสะอำดตำมแผนที่
ก ำหนดเป็นประจ ำทุกวัน 

   

๒.๑๘ พนักงำนท ำควำมสะอำด สวมเครื่องป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ Face 
Shield ถุงมือยำงผ้ำยำงกันเปื้อน รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้งขณะท ำ
ควำมสะอำดรวมทั้งล้ำงมือก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 

   
 
 
 

 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๒.๑๙ มีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ และแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรป้ องกัน โรค  ผ่ ำนสื่ อป ระชำสั ม พัน ธ์  เช่ น  ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ เสียงประชำสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้พนักงำน
บริกำร และผู้ใช้บริกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

   

๒.๒๐ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ให้หน่วยงำนในพ้ืนที่
รับผิดชอบทรำบ 

   

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน เปิดให้บริกำรได้      
 ไม่ผ่ำนไม่สำมำรถเปิดให้บริกำร 

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

นัดติดตามการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป วันที่............................เดือน..........................พ.ศ............... 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับการตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (........................................................) 
       ต าแหน่ง............................................................. 

 
 
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นายบุญฤทธิ์  การุญเมธี  ๐๘๙๙๖๖๑๗๑๗  
๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รั กแร้ก็ได้ โดยต้องใช้

แอลกอฮอล์ ๗๐% ชุบส ำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริกำรหรือลูกค้ำคนต่อไป 
๒. ผลกำรตรวจวัด ไม่มีไข้ คือ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศำเซลเซียส และไม่มีอำกำร ระบบทำงเดินหำยใจ ไอ จำม 

หำยใจเหนื่อยหอบ 
๓. สำรเคมีส ำหรับฆ่ำเชื้อ  

๓.๑ สำรเคมีที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีมีกำรใช้งำนบ่อยหรือสัมผัสกับคน เช่น แอลกอฮอล์ ๗๐%  
๓.๒ สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวทั่วไปใช้น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น 

๐.๐๕% หรือเท่ำกับ ๕๐๐ ppm)  
๓.๓ สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวที่มีน้ ำมูก น้ ำลำย เสมหะ สำรคัดหลั่งของผู้รับบริกำร/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขำโถส้วมใช้

น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙ ส่วน(ควำมเข้มข้น ๐.๕%) รำดทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำท ี
๓.๔ ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำรวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ ำโดยกำรรำดน้ ำยำฟอกขำว(ไฮเตอร์)ทิ้งไว้อย่ำง

น้อย ๑๕ นำทีแล้วล้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำตำมปกติ 
 


