
 

มาตรการส าหรับผู้จัดงาน Thailand baby and kids best buy 

1. วิธีการคัดกรอง 

1.1 การคัดกรอง ส าหรบัผูป้ระกอบการ พนกังานและบคุลากรที่เข้ามาปฏิบติังานในงานแสดงสินค้า  

ล่วงหนา้ก่อนเข้างาน 14 วนั จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกับสขุภาพ ใหบ้คุลากรที่เข้ามาปฏิบติัหนา้ที่ในสถานที่ 

หรือกิจกรรมที่จะมีขึน้ท ุกคน ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัที่จะเริ่มเข้าปฏิบติัหนา้ที่ โดยแบบประเมินสุขภาพนี ้

จะเก็บไวเ้พ่ือเป็นข้อมลูอา้งอิงอย่างนอ้ย 1 เดือน หลงัจากจบกิจกรรมนัน้ๆไปแลว้ และเพ่ือสามารถตรวจสอบ

ประวติัการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ ในระยะเวลาก่อนที่ปฏิบติัหนา้ที่ในกิจการ และกิจกรรมนัน้ๆ 

1.2 การคัดกรองผูเ้ข้าชมงานแสดงสินค้า 

ผูจ้ดังานแสดงสินค้าลงทะเบียนเพ่ือจดักิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนด้วยโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามแพลตฟอรม์ 

“ไทยชนะ” ที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเก็บข้อมลูผูเ้ข้างานทัง้หมดพรอ้มทัง้ชีแ้จงพนกังานและในค าแนะน ากบั

ผูใ้ชบ้ริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ (Check in – out) 

1.3 การคัดกรองหนา้งานจดัแสดง โดยการตรวจวดัและสงัเกตอาการ นอกจากการใชแ้อปพลิเคชนั จดัใหม้ีการ

ตรวจวดัอณุหภมูิทกุคนอีกครัง้ด้วยเครื่องวดัอณุหภมูิ หรือ เทอรโ์มสแกน ชนิดตรวจวดัอณุหภมูิร่างกาย ทกุคน 

ณ จดุคัดกรองหนา้งานจดัแสดง 

2. การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณป้์องกัน 

2.1 จดัแนวเวน้ระยะส าหรบัคิวรอรบับริการ โดยมีระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร ด้วยรูปสญัลกัษณเ์พ่ือการสงัเกต

และปฏิบติัได้ชดัเจน 

2.2 ก าหนดจดุและจดัใหม้ีแอลกอฮอลห์รือเจลแอลกอฮอลใ์นพืน้ที่อาคาร ด้านนอกหอ้งแสดงสินค้า หรือ การ

ประชมุ 

2.3 ก าหนดช่องทางเข้าและออกแยกกนั ในบริเวณงาน ใหก้วา้งเพียงพอกบัจ  านวนผูใ้ชบ้ริการ ผูเ้ข้าร่วมประชมุ  

2.4 จดัใหม้ีพืน้ที่พักคอยที่เพียงพอกบัจ  านวนผูท้ี่เข้ามาในศูนยฯ์ ในระหว่างการนั่งรอการลงทะเบียน หรือ ระหว่าง

ที่รอคิวเข้าสู่จดุคัดกรอง 

3. แนวทางการท าความสะอาดภายในศูนยก์ารแสดงสินค้า โดยฝ่ายสถานท่ี 

3.1 การท าความสะอาดพืน้ผิวอาคารแสดงก่อนวนังานแสดงทกุวนั อย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อวนั ด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ 

ในช่วงเวลาก่อนเปิดงาน และหลงัจบงานในบริเวณส่วนกลางและห้องแสดงสินค้า 

3.2 การท าความสะอาดหอ้งน า้ พืน้หอ้ง เคานเ์ตอรล์า้งมือ พรอ้มทัง้สขุภณัฑ์ อย่างนอ้ยทกุ 1 ช ั่วโมง 

3.3 การท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสัที่มีการสมัผสัทกุ 1 ช ั่วโมง ตลอดระยะเวลาเปิดงาน เช่น ราวบนัไดเล่ือน มือ

จบัประตู เป็นต้น 

3.4 การท าความสะอาดพืน้ในหอ้งแสดงสินค้าเป็นประจ าด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ก่อนงานเปิด และหลงัจากจบงานในแต่

ละวนั 

3.5 จดัใหม้ีการระบายอากาศภายในอาคารและหอ้งประชมุที่เหมาะสม ในกรณีใชเ้ครื่องปรบัอากาศอาจพิจารณา

ใหม้ีช่องทางระบายอากาศหรือใชพ้ัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมนุเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึงการระบาย

อากาศภายและบริเวณหอ้งสขุา 



 

3.6 ผูแ้สดงสินค้าจะต้องท าความสะอาดสินค้า หรือ ผลิตภณัฑ์ ทกุครัง้หลงัจากที่มีการสมัผสั จบัต้องด้วย 

แอลกอฮอล ์หรือ เจลแอลกอฮอล ์70% หรือ น า้ยาฆ่าเชือ้ 

3.7 เพ่ิมรอบความถ่ีในการลา้งระบบปรบัอากาศ ของทกุพืน้ที่จดัแสดงงาน 

3.8 จดัเตรียมถงัขยะส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยัโดยเฉพาะ ทกุจดุทางออกอาคารพรอ้มทัง้ระบขุ้อความชดัเจน “ถงั

ขยะส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยั” 

3.9 สถานที่จดัท าความสะอาดอปุกรณ ์ หรือ เฟอรน์ิเจอร ์ทกุครัง้หลงัจากที่มีการสมัผสั จบัต้องด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ 

3.10 หลีกเล่ียงการหยิบจบั สมัผสั ส่ิงจดัแสดง ยกเวน้สวมถงุมือที่ใชค้ร ัง้เดียวทิง้ 

3.11 ขอความร่วมมือ รณรงค์ลดการแจกใบปลิว แผ่นพับ นามบตัร ภายในงาน โดยเล่ียงใปใชว้ิธีการ Scan QR 

Code แทน 

4. แนวทางควบคุมระยะห่าง Physical Distancing  

4.1 ท าสญัลกัษณบ์นพืน้อย่างชดัเจน เช่น ทางเดิน หรือ หนา้คูหาจดัแสดงเพ่ือก าหนดจดุยืนและระยะห่าง เช่น รูป

รองเทา้ รูปเทา้ รูปจดุยืนคอย เป็นต้น 

4.2 มีเจา้หนา้ที่ของอาคาร และ ผูจ้ดังาน คอยตรวจตราและก ากบัดูแล ใหค้ าแนะน าในการเวน้ระยะห่างอย่าง

เคร่งครดัตลอดระยะเวลาการจดังาน 

4.3 จดัใหม้ีการประกาศสาธารณะ แจง้เตือนการเวน้ระยะห่างทกุ 1 ช ั่วโมง ส าหรบังานแสดงสินค้า และทกุครัง้

ก่อนการเริ่ม และจบงาน 

4.4 จดัใหม้ีปา้ยประชาสมัพันธใ์นงาน เก่ียวกบัการลดความแออดั ในพืน้ที่แสดงงานหรือพืน้ที่อาคาร การเวน้

ระยะห่างและการใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพืน้ที่แสดงงาน  

4.5 ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ ควรจดัใหม้ีการใชอ้ปุกรณส่ื์อสารระหว่างผูป้ฏิบติังาน แทนการส่ือสรา้งแบบ

เผชิญหนา้ 

4.6 กรณีพบผูท้ี่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการการปอ้งกนันัน้ ผูจ้ดังาน หรือ ผูดู้แลสถานที่ต้องจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่

ด าเนินการเข้าแจง้ ผูท้ี่ไม่ปฏิบติันัน้ๆได้ทนัที 

4.7 ในการจดัพืน้ที่การเจรจาทางธรุกิจ ผูจ้ดังานจะต้องจดัใหม้ีฉากกัน้ระหว่างคู่เจรจา และคู่เจรจาต้องสวม

หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาการเจรจา 

4.8 ในส่วนของ food zone ผูเ้ข้าชมงานต้องมีการใส่หนา้กากตลอดเวลาและมีฉากกัน้รา้นค้า 

 

5. แนวทางควบคุมความหนาแน่น 

5.1 ผูป้ระกอบการศูนยแ์สดงสินค้า ผูจ้ดังานต้องลงทะเบียนในหมวดรา้นค้าบนแพลตฟอรม์ “ไทยชนะ” 

5.2 ติดรหสั คิวอาร ์(QR Code) หนา้จดุคัดกรอง หนา้ประตูทางเข้างานอย่างชดัเจน เพ่ือใหผู้เ้ข้าชมงาน เจา้หนา้ที่ 

ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง ที่จะต้องเข้าสูอ้าคาร และในงานได้สแกน เพ่ือเก็บข้อมลูการเข้า – ออกทกุครัง้ (Check in 

– out)  

5.3 ผูจ้ดังานควรประชาสมัพันธร์ายละเอียดของสินค้าและบริการที่จดัแสดงล่วงหนา้ ทัง้ Online และส่ือต่างๆ

เพ่ือใหผู้เ้ข้าชมงานสามารถวางแผนในการเดินชมเข้าล่วงหนา้ ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาที่จะอยู่ในงานให้

นอ้ยลง อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการลดความแออดัที่อยใูนงาน 



 

5.4 ผูป้ระกอบการศูนยแ์สดงสินค้า ผูจ้ดังาน จะต้องจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ ควบคุมใหม้ีการสแกนเข้า – ออก อย่าง

เข้มงวด ณ จดุคัดกรองตลอดเวลา 

5.5 นอกจากประกาศสาธารณะเพ่ือการประชาสมัพันธเ์วน้ระยะห่างนัน้ ผูจ้ดังานต้องจดัเจา้หนา้ที่คอยตรวจตรา

พืน้ที่ ช่องทางเดิน และแจง้เตือนทนัที เมื่อพบเห็นบริเวณที่มีการแออดัของ ผูเ้ข้าชมงาน  

5.6 จดัใหม้ีปา้ยประชาสมัพันธใ์นงาน เก่ียวกบัการลดความแออดัในพืน้ที่แสดงในงาน การเวน้ระยะห่าง และการ

ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพืน้ที่จดัแสดงงาน หรือในอาคาร 

5.7 ควบคุมมิใหม้ีการจดักิจกรรมที่ใชเ้สียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดจดักิจกรรมส่งเสริมการขายและงดกิจกรรม

ที่ท  าใหเ้กิดความแออดัหรือมีการรวมกลุ่มคน 

5.8 ในกรณีมีผูร้อคิวในการเข้าชมงาน ผูจ้ดังานจะต้องจดัพืน้ที่ จดุพักรอคิว ตามมาตรการเวน้ระยะห่าง 1 เมตร 

และใชก้ารบริหารจดังาน เพ่ือลดปริมาณคนรอที่หนา้ประตูทางเข้า 

6. แนวทางการประชาสัมพันธ์ PR 

6.1 ก่อนการจดังาน จดัใหม้ีช่องทางการสอบถาม ใหข้้อมลูกบัผูเ้ข้าชมงาน 

6.2 ในระหว่างการจดังาน ผูจ้ดังาน และผูป้ระกอบการศูนยแ์สดงสินค้า จะต้องจดัใหม้ีปา้ยประชาสมัพันธ ์

มาตรการปอ้งกนัโรค 5 ประการ (การสวมหนา้กาก, การลา้งมือ, การเวน้ระยะห่าง, การลดความแออดั และ

การหลีกเล่ียงการสมัผสั เช่น การทกัทายแบบสมัผสัมือ การแลกนามบตัร) ทั่วท ัง้บริเวณงาน  

6.3 จดัใหม้ีการประชาสมัพันธเ์นน้ย า้การเวน้ระยะห่างตลอดเวลาทั่วงานทัง้เสียงประกาศ ปา้ยประชาสมัพันธ ์ และ

เจา้หนา้ที่ในการกวดขัน เพ่ือขอความร่วมมือ 

6.4 ในอาคารแสดงสินค้า ผูจ้ดังานได้จดัใหม้ีหอ้งพยาบาล และ พยาบาล หรือเจา้หนา้ที่ทางการสาธารณะสขุ ที่

ผ่านการอบรมด้านการควบคุมโรค ประจ าตลอดระยะเวลาการจดังาน ตัง้แต่วนัก่อสรา้ง วนัจดังาน และวนัรือ้

ถอน และมีหนา้ที่บริหารพืน้ที่ควบคุมพิเศษ  

6.5 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ผูจ้ดังานขอความร่วมมือในการถ่ายภาพ หรือบนัทึกภาพเคล่ือนไหว ใหเ้นน้

ที่ตัวสินค้า โดยไม่เนน้เรื่องความหนาแน่นและแออดัของคนภายในบธู เพ่ือความปลอดภยั และรกัษา

ระยะห่าง Social Distancing  

 

7. การจัดกิจกรรมในบริเวณพืน้ท่ีจัดงาน 

7.1 จดัใหม้ีแนวกัน้ส าหรบัพืน้ที่ส าหรบัท ากิจกรรมอย่างชดัเจน  

7.2 มีเจา้หนา้ที่คอยตรวจตรา และอ านวยความสะดวก รวมถึงใหค้ าแนะน าในการเวน้ระยะห่างอย่างเคร่งครดั  

7.3 เวน้ระยะห่างและการใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมท ากิจกรรม  

7.4 ท าความสะอาดอปุกรณ ์ และบริเวณพืน้ที่โดยรอบในส่วนพืน้ที่จดักิจกรรม ทกุครัง้หลงัจากที่มีการสมัผสั จบั

ต้องด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ 

7.5 จดัใหม้ีการท าความสะอาดพืน้ผิวอาคารแสดงก่อนวนังานแสดงทกุวนั อย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อวัน ด้วยน า้ยาฆ่า

เชือ้ ในช่วงเวลาก่อนเปิดงาน และหลงัจบงานในบริเวณพืน้ที่กิจกรรม 


