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คูม่อืการจดังานประเภทงานจดัแสดงสินคา้และนทิรรศการ

เพือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 พฤศจกิายน 2564 

ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใหส้อดคล้องตามมาตรการกลางของ ศบค. หรือตามระเบียบปฏบิัติกลางของทางจังหวัดนนทบุร ี

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://searchlogovector.com/impact-muang-thong-thani-logo-vector-svg/&psig=AOvVaw1n0-v_-gZebiiBV2MtuQVm&ust=1637071586945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPifrYbFmvQCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 pg. 2 

 

สารบัญ 
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1.1.1 ผู้จัดงานจัดให้มรีะบบตรวจสอบและบนัทึกประวัติของผู้ประกอบการ 

ผู้รับเหมา และเจา้หน้าที่ผู้มสีว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เขา้มาปฏิบตัิงาน โดยการท า

แบบสอบถามเกี่ยวกบัที่พักอาศัย สุขภาพ และประวัตกิารเดนิทางใหบุ้คลากรที่

จะเขา้มาปฏิบตัหิน้าทีใ่นสถานที่ ในระยะเวลาย้อนหลัง 14 วัน ก่อนวันท่ีจะเริ่มเข้า

ปฏิบตัิหนา้ที่และสง่แบบฟอรม์ประเมินความเสี่ยงกลบัมาที่ผู้จัดงานก่อนเริ่มงาน 

24 ชั่วโมง โดยแบบประเมนินี้จะเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลอา้งอิงอยา่งนอ้ย 14 วัน 

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่ออันตราย กรณีท่ี

หน่วยงานทางราชการมกีารขอเรยีกดขู้อมูลยอ้นหลงัตามแนวทางปฏิบตัิดา้น

สาธารณสขุ  

                                                                                                                                            

1.1.2 กรณีท่ีมีผู้เดนิทางจากต่างประเทศเขา้ร่วมงานให้ปฏบิัติ                                                             

ตามมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศตามที่รัฐบาลก าหนด                                                                               

                                                                                                                                                              

 

1.1.3 ห้ามเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานเข้า-ออกพื้นท่ีในจงัหวัด

นนทบรุีโดยเด็ดขาด เว้นแต่ ได้รับอนญุาตจากจงัหวัดนนทบุรี ท้ังนี้ภายใต้

เงื่อนไขและวิธีการที่จงัหวัดนนทบุรีประกาศก าหนดมาตรการเคล่ือนยา้ยแรงงาน

ต่างด้าวขา้มเขตจงันนทบุรี 

 

 

1.1 การคัดกรอง 

1. แนวปฏบิตัสิ าหรบัการจัดงานตามมาตรการความปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (COVID-FREE Environment) 

ตวัอยา่งแบบสอบถาม 
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1.1.4 จัดให้มกีารลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ และพ้ืนที่การจัดงานดว้ย

แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรอืเอกสารบันทกึในกรณีท่ีไมส่ามารถลงทะเบียนผ่าน 

แอปพลิเคชั่น รวมทั้งจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ควบคุมให้มีการสแกนอยา่งเข้มงวดตลอดเวลา  

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

1.2.1 การท าความสะอาดพื้นผิวอาคารแสดงงานทุกวันอยา่งนอ้ย 2 ครั้งต่อวัน ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อในช่วง                  

เวลาก่อนเปดิงานและหลังจบงานในบริเวณส่วนกลางและห้องแสดงสนิค้า  

 

 

 

1.2.2 ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมก่อนและหลังใชง้าน เช่น สถานที่ โต๊ะ                  

เก้าอี้ และ ไมโครโฟน                                                                                           

                                                                                                                               

1.2.3 จัดให้มจีุดบรกิารล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์อยา่งเพียงพอ                                                             

และจัดวางในบรเิวณ ที่เหมาะสมใชง้านได้สะดวก                                                

 

  

                                                                                                                                       

1.3.1 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น ท่ีนั่ง โต๊ะ และจุดบรกิารตา่ง ๆ อยา่งน้อย 1 เมตร                                                                                                                                                                                       

                                                                                                           

1.3.2 เพิ่มทางเดินให้กว้างขึน้ และอาจพจิารณาเส้นทางแบบ one way  

1.3.3 ก าหนดจุดรอคิวเข้างาน และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

 

 1.2 ความสะอาด 

 

1.3 การรกัษาระยะหา่ง 
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1.4.1 จ ากัดจ านวนคนต่อพืน้ที่ อย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร 

1.4.2 ก าหนดช่องทางเข้า-ออกอยา่งชดัเจนและให้กว้างเพียงพอ 

1.4.3 กระจายจุดลงทะเบียน หรือลงทะเบียนออนไลน ์หรือลงทะเบียนล่วงหนา้ หรือ จัดรอบคิวเขา้งาน

เพื่อลด ความแออัดบริเวณหน้างาน และมีระบบควบคุมจ านวน ผู้เขา้ร่วมงานตามรอบ รวมท้ังจัดให้มจีุด

พักคอยระหว่างรอเข้างาน                                                       

1.4.4 พิจารณาเพิม่รูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid 

1.4.5 งดกจิกรรมรวมกลุ่ม ส่งเสริมการขาย ตะโกน หรอืใช้อุปกรณร์่วมกนั สัมผัสใกล้ชิด                                                                                                    

 

 

1.5.2 กรณมีีการเจรจาธรุกจิ (B2B) ใหม้ีการกระจายพืน้ที่เจรจาธุรกจิที่เพียงพอ เว้นระยะห่างระหว่าง

โต๊ะ เก้าอี้ 1 เมตร จัดเจลแอลกอฮอล์ ลดการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และท าความสะอาดทุกครั้ง 

1.5.3 กรณีมกีารทดลองใชส้ินค้า ให้ท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครัง้หลงัการทดลอง 

1.5.4 กรณมีีการจ าหนา่ยอาหาร/เครื่องดื่ม  

 ต้องจัดโซนอาหาร/เครื่องดืม่เฉพาะ   

 การแจกตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ต้องบรรจุในบรรจภุัณฑ์ที่ปิดมิดชิด เพื่อแจกให้กบั 

ผู้เข้าร่วมชมงานรายบุคคลและวางสินค้าใหส้ามารถหยบิได้เอง โดยต้องมีไม่การเปิด รบัประทาน

ภายในงาน                                            

 การสาธติประกอบอาหาร ผูร้่วมแสดงสินค้า ผู้ปรุงหรือชงต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และ 

Cooking Shield ตลอดเวลาขณะประกอบอาหาร รวมถึงติดตั้งทีก่ั้น ณ บริเวณเคาน์เตอร์

ประกอบอาหาร                                                                                           

 หากกรณีระยะห่างที่นัง่/โต๊ะน้อยกว่า 1 เมตร ใหจ้ัดท าฉากกั้น                                               

(table shield) ระหว่างผู้รบัประทานอาหาร 

 

 1.4 ลดความแออัด 

 

1.5 ลดการสมัผสั 
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1.6.1 ชี้แจงใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้องทกุส่วนและผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหนา้หรือข้อปฏิบตัิและขอ้ห้ามการเข้า

ร่วมงาน หากไม่ผา่น เกณฑก์ารคัดกรอง                                                               

1.6.2 กรณีพบผู้ท่ีไม่ปฏบิตัติามมาตรการการป้องกันนัน้ต้องจัดใหม้ี                                                  

เจ้าหนา้ที่ด าเนินการเขา้แจ้ง ผู้ท่ีไม่ปฏิบัตนิั้น ๆ ได้ทันที  

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 กรณจีัดรถรับสง่ ให้มกีารเว้นที่นัง่ 1 เว้น 1 ที่นั่ง และท าความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังใช้ทุก

ครั้ง รวมถึงจัดให้มกีารระบายอากาศที่ด ี

1.7.2 จัดท าข้อมูลการเดนิทางที่ลดความเสี่ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  

 

 

 

1.8.1 ก าหนดผูก้ ากับ ตรวจตรา ตรวจสอบ ก ากบัการจดักิจกรรมให้เปน็ไปตามมาตรการทีก่ าหนด 

 

 

                                                                                                     

 

2.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝา่ยที่เขา้มาปฏบิัตงิานต้องได้รบัการฉีด

วัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีมีประวัตกิารติดเชื้อมาก่อนแล้วอยู ่

ในช่วง 1 - 3 เดือน 

                                                                                           

1.6 การสือ่สาร 

 1.8 การบรหิารความเสีย่ง 

2. แนวปฏบิตัสิ าหรบัผูจ้ดังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจัดงาน (COVID-FREE Personal) 

 2.1 มภีมูิคุม้กนั 

 

1.7 การเดินทาง 
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2.2.1 คัดกรองด้วยชุดตรวจส าหรบัโควิด-19 แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) และมีผลตรวจไม่

พบเชื้อก่อนมาปฏบิัตงิานอยา่งนอ้ย 72 ชั่วโมงและหากมกีารจัดงานมากกว่า 7 วันขึน้ไปให้เพิ่มความถีก่าร

คัดกรองด้วย ATK                                                                                                          

2.2.2 คัดกรองความเสี่ยงส าหรับพนกังานและบันทกึประวัติทุกวัน หากพบความเสี่ยงใหง้ดการมา

ปฏิบตัิงาน 

 

  

                                                                                               

2.3.1 ปฏิบตัิตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด 

2.3.2 งดท ากจิกรรมรวมกลุ่ม เช่น รับประทานอาหารรว่มกัน   

2.3.3 จ ากัดพนักงานปฏบิัตงิานในแต่ละบริเวณเท่าทีจ่ าเป็น และก าหนด

โซนปฏิบตัิงาน (Zoning)                                                            

 

 

 

3.1 ให้มกีารลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการก าหนด หรือจดั

ให้มีสมุดส าหรับลงทะเบียน 

3.2 ประเมินอาการ/พฤตกิรรมเสี่ยงตนเอง หากมีไขห้รอืความเสี่ยงสูง งดเขา้ร่วมงาน 

3.2 ปฏิบตัิตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด 

3.4 ประเมินอาการระหวา่งและหลังการเขา้ร่วมงานอยา่งน้อย 14 วัน 

 2.2 การคดักรอง 

 

2.3 Universal Prevention และ DMHTA 

3. แนวปฏบิัตสิ าหรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน (COVID-FREE Customer) 
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