
 

 

 

 

 

วันที ่16 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอยื่นแผนการจดังานและมาตรการควบคมุโรคเพื่อจดังาน Thailand Baby and Kids Best Buy 

เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ (สาธารณะสขุ จงัหวดันนทบรุี) 

 ตามที่บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดม้ีก าหนดจดังาน Thailand Baby and Kids Best Buy ระหว่างวนัท่ี 5 – 8 

พฤษภาคม 2565 ณ ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชมุ อมิแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์3 เปิดแสดงในเวลา 10.00 – 20.00 น. เพื่อ

เป็นงานแสดงขายสินคา้แม่และเด็ก 

 บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถงึการใหค้วามส าคญัการวางแผนและป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควิด-19 ของผูเ้ขา้รว่ม

งาน และเดก็ที่มีอายตุ  ่ากว่า 11 ปี ทางบรษิัทฯจึงไดว้างมาตรการภายในงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

มาตรการส าหรับผู้จัดงาน Thailand baby and kids best buy 

1. วิธีการคดักรอง 

1.1 การคัดกรองส าหรับผู้จัดงาน 

1.1.1. จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกับสขุภาพล่วงหนา้ก่อนเขา้งาน 14 วนั ใหบุ้คลากรที่เขา้มาปฏิบตัิหนา้ที่ในสถานที่ 

หรือกิจกรรมที่จะมีขึน้ทุกคน ในระยะเวลา 14 วัน เพื่อสามารถตรวจสอบประวตัิการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ใน

ระยะเวลาก่อนที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในกิจการ โดยแบบประเมินสขุภาพนี ้ทางผูจ้ดังานจะเก็บไวเ้พื่อเป็นขอ้มลูอา้งอิงอย่าง

นอ้ย 1 เดือน หลงัจากจบกิจกรรมนัน้ๆไปแลว้ หากทางภาครฐัขอขอ้มลู สามารถด าเนินการส่งขอ้มลูใหไ้ดท้นัที 

1.1.2 จัดใหพ้นักงานทุกคนที่เขา้ปฏิบัติงานภายในพืน้ที่ ไดร้บัการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ ์หรือมีหลักฐานกรณีมี

ประวตัิการติดเชือ้มาก่อนแลว้ อยู่ในชว่ง 1 - 3 เดือน โดยจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยส์ าหรบัผูป่้วยที่หายจาก COVID-

19 ไม่เกิน 3 เดือน 

1.1.3 ผูจ้ดังานทกุคนจะตอ้งใหม้ีผลตรวจคดักรอง Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเขา้รว่มงาน ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

1.1.4 ตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ท่ีการจดังานจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 
1.2 การคัดกรอง ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานและบุคลากรทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานในพืน้ทีก่ารจัดงาน  

1.2.1 จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพล่วงหนา้ก่อนเขา้งาน 14 วัน ใหบุ้คลากรที่เขา้มาปฏิบัติหนา้ที่ในสถานที่ 

หรือกิจกรรมที่จะมีขึน้ทกุคน ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัท่ีจะเริ่มเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ โดยแบบประเมินสขุภาพนี ้โดยทาง

ผูจ้ดังานจะเก็บขอ้มลูเอาไวเ้พื่อเป็นขอ้มลูอา้งอิงอย่างนอ้ย 1 เดือน หลงัจากจบกิจกรรมนัน้ๆไปแลว้ หากทางภาครฐั

ขอขอ้มลู สามารถด าเนินการส่งขอ้มลูใหไ้ดท้นัที 

1.2.2 เนน้ย า้ผูแ้สดงสินคา้ ผูป้ระกอบการ และพนกังานทกุคนท่ีเขา้ปฏิบตัิงานภายในพืน้ท่ี ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบตาม

เกณฑ ์หรือมีหลักฐานกรณีมีประวตัิการติดเชือ้มาก่อนแลว้ อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน โดยจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทย์

ส าหรบัผูป่้วยที่หายจาก COVID-19 ไม่เกิน 3 เดือน 



1.2.3 ใหผู้ป้ระกอบการ พนักงานและบุคลากรที่เขา้มาปฏิบัติงานในพืน้ที่การจัดงาน ตอ้งมีผล Antigen Test Kit 

(ATK) ก่อนเขา้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  

1.2.4 ตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ท่ีการจดังานจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

1.3 การคัดกรองผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า 

1.3.1 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้จดัใหม้ีการลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนที่ตาม

แพลตฟอรม์ “ไทยชนะ” และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ทางราชการก าหนดเพื่อเก็บขอ้มลูผูเ้ขา้งานทั้งหมดพรอ้มทัง้ชีแ้จง

พนกังานและในค าแนะน ากบัผูใ้ชบ้รกิารสามารถลงทะเบียนก่อนเขา้และออกจากสถานท่ีได ้(Check in – out) 

1.3.2 ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี หากผูป้กครองตอ้งการเขา้ร่วมงานดว้ย สามารถดูผลตรวจ ATK จากพ่อแม่ หรือ 

ผูป้กครอง ที่ตอ้งการพาเด็กเขา้งาน ถา้มีผลเป็นลบ สามารถพาเขา้งานได ้

1.3.3 ส าหรบัเด็กที่มีอาย ุ5 - 11 ปี ตอ้งมีผลตรวจ ATK ของตนเอง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเขา้รว่มงาน ถา้มีผลเป็นลบ 

สามารถพาเขา้งานได ้

1.3.4 ส าหรับเด็กทุกคน ตอ้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และตอ้งเวน้ระยะห่างตามมาตรการ DMHTTA 

ในขณะที่อยู่ในงาน Thailand Baby and Kids Best Buy  

1.3.5 หากผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้ ตอ้งการตรวจ ATK ผูจ้ัดงานไดจ้ดัเตรียมจุดตรวจ ATK โดยคิดค่าชุดตรวจ 150 

บาท/คน บรเิวณดา้นหนา้ก่อนเขา้งาน 

1.3.6 ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้เข้าชมงานแสดงสินคา้ ไดร้ับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑท์ี่ กระทรวงสาธารณะสุข

ก าหนด 
 

1.4 การคัดกรองกอ่นเข้าพืน้ทีจั่ดแสดงงาน  
1. ผูจ้ดังาน ผูแ้สดงงาน และผูเ้ขา้ชมงาน รวมถึงเจา้หนา้ที่ ที่จะตอ้งปฏิบตัิงานภายในพืน้ท่ีการจดัแสดงงาน จะตอ้งวดั

อณุหภมูิก่อนเขา้อาคารทกุครัง้ โดยหลกัการวดัอณุหภมูิ มีดงันี ้

วดัครัง้ที่ 1 หากอณุหภมูิรา่งกายต ่ากวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส สามารถเขา้อาคารไดท้นัที แต่หากมีอณุหภมูิรา่งกาย

มากกวา่หรือเท่ากบั ≥37.5 องศาเซลเซยีส โดยไม่มีอาการอื่นๆ ใหแ้ยกพกัในรม่เป็นเวลา 5 นาทีและท าการวดัซ า้ครัง้ที่ 

2. หากอณุหภมูยิงัเกินใหพ้กัอีก 15 นาที วดัซ า้ครัง้ที่ 3 โดยจะตอ้งมีอณุหภมูิรา่งกายนอ้ยกวา่ <37.5 องศาเซลเซยีส

และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจจึงจะสามารถ“ผ่าน”เขา้อาคารและงานได ้

3. ปฏิบตัิตามมาตรการ DMHTTA อย่างเครง่ครดั 

 

1.5 ควบคุมความหนาแน่นพืน้ทีจั่ดแสดงงานที ่4 ตารางเมตร ตอ่ 1 คนเพื่อลดความแออัด 

 

2. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณป้์องกนั 

2.1 จดัแนวเวน้ระยะส าหรบัควิรอรบับรกิาร โดยมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ดว้ยรูปสญัลกัษณเ์พื่อการสงัเกตและปฏิบตัิ

ไดช้ดัเจน 

2.2 ก าหนดจดุและจดัใหม้ีแอลกอฮอลห์รือเจลแอลกอฮอลใ์นพืน้ท่ีอาคาร ดา้นนอกหอ้งแสดงสินคา้ หรือ การประชมุ 

2.3 ก าหนดช่องทางเขา้และออกแยกกนั ในบรเิวณงาน ใหก้วา้งเพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

2.4 จดัใหม้ีพืน้ท่ีพกัคอยที่เพียงพอกบัจ านวนผูท้ี่เขา้มาในศนูยฯ์ ในระหว่างการนั่งรอการลงทะเบียน หรือ ระหว่างที่รอควิ

เขา้สู่จดุคดักรอง โดยเกา้อีจ้ะตอ้งเวน้ระยะห่างไม่ต  ่ากว่า 1 เมตร 



2.5 ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งท าความสะอาดสินคา้ หรือ ผลิตภณัฑ ์ทกุครัง้หลงัจากที่มกีารสมัผสั จบัตอ้งดว้ย แอลกอฮอล ์หรือ 

เจลแอลกอฮอล ์70% หรือ น า้ยาฆ่าเชือ้ 

3. แนวทางการท าความสะอาดภายในศูนยก์ารแสดงสินค้า โดยผู้ให้บริการสถานที ่

3.1 การท าความสะอาดพืน้ผิวอาคารแสดงก่อนวนังานแสดงทกุวนั อย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อวนั ดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ ในช่วงเวลา

ก่อนเปิดงาน และหลงัจบงานในบรเิวณส่วนกลางและหอ้งแสดงสินคา้ 

3.2 การท าความสะอาดหอ้งน า้ พืน้หอ้ง เคานเ์ตอรล์า้งมือ พรอ้มทัง้สขุภณัฑ ์อย่างนอ้ยทกุ 1 ชั่วโมง 

3.3 การท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสัที่มีการสมัผสัทกุ 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาเปิดงาน เช่น ราวบนัไดเล่ือน มือจบัประต ู

เป็นตน้ 

3.4 การท าความสะอาดพืน้ในหอ้งแสดงสินคา้เป็นประจ าดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ก่อนงานเปิด และหลงัจากจบงานในแต่ละวนั 

3.5 จดัใหม้ีการระบายอากาศภายในอาคารและหอ้งประชมุที่เหมาะสมในกรณีใชเ้ครื่องปรบัอากาศอาจพิจารณาใหม้ี

ช่องทางระบายอากาศหรือใชพ้ดัลมระบายอากาศ เพื่อการหมนุเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึงการระบายอากาศภาย

และบรเิวณหอ้งสขุา 

3.6 เพิ่มรอบความถ่ีในการลา้งระบบปรบัอากาศ ของทกุพืน้ท่ีจดัแสดงงาน 

3.7 จดัเตรียมถงัขยะส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยัโดยเฉพาะ ทกุจดุทางออกอาคารพรอ้มทัง้ระบขุอ้ความชดัเจน “ถงัขยะ

ส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยั” 

3.8 ผูใ้หบ้รกิารสถานท่ีจดัท าความสะอาดอปุกรณ ์หรือ เฟอรน์เิจอร ์ทกุครัง้หลงัจากที่มีการสมัผสั จบัตอ้งดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ 

3.9 หลีกเล่ียงการหยิบจบั สมัผสั ส่ิงจดัแสดง ยกเวน้สวมถงุมือที่ใชค้รัง้เดียวทิง้ 

3.10  ขอความรว่มมือ รณรงคล์ดการแจกใบปลิว แผ่นพบั นามบตัร ภายในงาน โดยเล่ียงไปใชว้ธีิการ Scan QR Code แทน 

 

4. แนวทางควบคุมระยะห่าง Physical Distancing  

4.1 ท าสญัลกัษณบ์นพืน้อยา่งชดัเจน เช่น ทางเดิน หรือ หนา้คหูาจดัแสดงเพื่อก าหนดจดุยืนและระยะห่าง เช่น รูปรองเทา้ 

รูปเทา้ รูปจดุยืนคอย เป็นตน้ 

4.2 มีเจา้หนา้ที่ของผูใ้หบ้รกิารสถานที่ และ ผูจ้ดังาน คอยตรวจตราและก ากับดแูล ใหค้  าแนะน าในการเวน้ระยะหา่งอย่าง

เครง่ครดัตลอดระยะเวลาการจดังาน 

4.3 จดัใหม้ีการประกาศสาธารณะ แจง้เตือนการเวน้ระยะห่างทกุ 1 ชั่วโมง ส าหรบังานแสดงสินคา้ และทกุครัง้ก่อนการเริม่ 

และจบงาน 

4.4 จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธใ์นงาน เก่ียวกบัการลดความแออดั ในพืน้ท่ีแสดงงานหรือพืน้ท่ีอาคาร การเวน้ระยะห่างและ

การใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพืน้ท่ีแสดงงาน  

4.5 ในการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ ควรจดัใหม้กีารใชอ้ปุกรณส่ื์อสารระหว่างผูป้ฏิบตังิาน แทนการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ 

4.6 กรณีพบผูท้ี่ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการการป้องกันนัน้ ผูจ้ดังาน หรือ ผูด้แูลสถานท่ีตอ้งจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ด  าเนินการเขา้แจง้ 

ผูท้ี่ไม่ปฏิบตัินัน้ๆไดท้นัที 

4.7 ในการจดัพืน้ท่ีการเจรจาทางธุรกจิ ผูจ้ดังานจะตอ้งจดัใหม้ีฉากกัน้ระหว่างคูเ่จรจา และคู่เจรจาตอ้งสวมหนา้กาก

อนามยั หรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาการเจรจา 

4.8 ในส่วนของ Food zone ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งใส่หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลาและมีฉากกัน้รา้นคา้  

4.9 ในส่วนของ Food Zone มีโต๊ะรบัประทานอาหาร โดยทางผูจ้ดังานท าฉากกัน้ (table shield) ระหว่างผูร้บัประทาน

อาหาร 



 

 

5. แนวทางควบคุมความหนาแน่น 

5.1 ผูป้ระกอบการศนูยแ์สดงสินคา้ ผูจ้ดังานตอ้งลงทะเบยีนในหมวดรา้นคา้บนแพลตฟอรม์ “ไทยชนะ” และ/หรือ

แพลตฟอรม์อื่นๆของรฐั  

5.2 ติดรหสั คิวอาร ์ (QR Code) หนา้จดุคดักรอง หนา้ประตทูางเขา้งานอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมงาน เจา้หนา้ที่ ผูท้ี่มี

ส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีจะตอ้งเขา้สู่อาคาร และในงานไดส้แกน เพื่อเก็บขอ้มลูการเขา้ – ออกทกุครัง้ (Check in – out)  

5.3 ผูจ้ดังานควรประชาสมัพนัธร์ายละเอียดของสินคา้และบรกิารท่ีจดัแสดงล่วงหนา้ ทัง้ Online และส่ือต่างๆ เพื่อใหผู้เ้ขา้

ชมงานสามารถวางแผนในการเดนิชมเขา้ล่วงหนา้ซึง่สามารถช่วยลดเวลาที่จะอยูใ่นงานใหน้อ้ยลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามมาตรการลดความแออดัที่อยูใ่นงาน 

5.4 ผูป้ระกอบการศนูยแ์สดงสินคา้ ผูจ้ดังาน จะตอ้งจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ ควบคมุใหม้กีารสแกนเขา้ – ออก อย่างเขม้งวด ณ จดุ

คดักรองตลอดเวลา (ผูเ้ขา้ชมงาน 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน) 

5.5 นอกจากประกาศสาธารณะเพื่อการประชาสมัพนัธเ์วน้ระยะหา่งของผูเ้ขา้ชมงาน 4 ตารางเมตร ตอ่ 1คน ผูจ้ดังานจะจดั

เจา้หนา้ที่คอยตรวจตราพืน้ท่ี ช่องทางเดิน และแจง้เตือนทนัที เมื่อพบเห็นบรเิวณที่มกีารแออดัของผูเ้ขา้ชมงาน 

5.6 จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธใ์นงาน เก่ียวกบัการลดความแออดัในพืน้ท่ีแสดงในงาน การเวน้ระยะห่าง และการใส่

หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่นพืน้ท่ีจดัแสดงงาน หรือในอาคาร 

5.7 ควบคมุมิใหม้ีการจดักิจกรรมที่ใชเ้สียงดงัภายในสถานท่ี รวมถงึงดจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายและงดกิจกรรมที่ท  าให้

เกิดความแออดัหรือมีการรวมกลุม่คน 

5.8 ในกรณีมีผูร้อควิในการเขา้ชมงาน ผูจ้ดังานจดัพืน้ท่ี จดุพกัรอคิว ตามมาตรการเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร และใชก้ารบรหิาร

จดังาน เพื่อลดปรมิาณคนรอที่หนา้ประตทูางเขา้ 

 

6. แนวทางการประชาสัมพนัธ ์PR 

6.1 ก่อนการจดังาน จดัใหม้ีช่องทางการสอบถามผ่าน Facebook Page: Thailandbabybestbuy เพื่อใหข้อ้มลูกบัผูเ้ขา้

ชมงาน ประชาสมัพนัธแ์จง้ขา่วสารมาตรการป้องกนัโควดิส าหรบัผูเ้ขา้ชมงาน ผ่านทางFacebook Pageและ ให้

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต ์www.babybbb.com ก่อนเดินทางมางานเพื่อลดความแออดัก่อนเขา้งาน 

6.2 ทางผูจ้ดังานท าการประชาสมัพนัธใ์หผู้แ้สดงสินคา้ ผูป้ระกอบการ และพนกังานทกุคนท่ีเขา้ปฏิบตัิงานภายในพืน้ที่ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบตามเกณฑ ์ หรือมีหลกัฐานกรณีมีประวตักิารติดเชือ้มาก่อนแลว้ อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน โดย

จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยส์ าหรบัผูป่้วยที่หายจาก COVID-19 ไม่เกิน 3 เดือน 

6.3  ทางผูจ้ดังานท าการประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการพนกังานและบคุลากรท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีการจดังาน 

ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ทกุ 7 วนั 

6.4 ในระหวา่งการจดังาน ผูจ้ดังาน และผูป้ระกอบการศนูยแ์สดงสินคา้ จะตอ้งจดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธ ์ มาตรการ

ป้องกนัโรค 5 ประการ (การสวมหนา้กาก, การลา้งมือ, การเวน้ระยะห่าง, การลดความแออดั และการหลีกเล่ียงการ

สมัผสั เช่น การทกัทายแบบสมัผสัมือ การแลกนามบตัร) ทั่วทัง้บรเิวณงาน 

6.5 จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธเ์นน้ย า้การเวน้ระยะหา่งตลอดเวลาทั่วงานทัง้เสียงประกาศ ป้ายประชาสมัพนัธ ์ และ

เจา้หนา้ที่ในการกวดขนั เพื่อขอความรว่มมือ 



6.6 ในอาคารแสดงสินคา้ ผูจ้ดังานไดจ้ดัใหม้ีหอ้งพยาบาล และ พยาบาล หรือเจา้หนา้ที่ทางการสาธารณสขุ ที่ผ่านการ

อบรมดา้นการควบคมุโรค ประจ าตลอดระยะเวลาการจดังาน ตัง้แต่วนัก่อสรา้ง วนัจดังาน และวนัรือ้ถอน และมีหนา้ที่

บรหิารพืน้ท่ีควบคมุพิเศษ  

6.7 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ผูจ้ดังานขอความรว่มมือในการถ่ายภาพ หรือบนัทึกภาพเคลือ่นไหว ใหเ้นน้ท่ีตวั

สินคา้ โดยไม่เนน้เรื่องความหนาแน่นและแออดัของคนภายในบธู เพื่อความปลอดภยั และรกัษาระยะห่าง  
Social Distancing  

 

* งดการจัดกิจกรรมในข้อ7 ตามค าส่ังของจังหวัดนนทบุรี 
7. การจัดกจิกรรมในบริเวณพืน้ทีจั่ดงาน ภายในการจัดงาน มีการกิจกรรมต่างๆในแต่ละลาน ดังนี ้

7.1 ยกเลิกกิจกรรมที่มีความสีย่งสงู เช่น กิจกรรมแขง่คลาน, แข่ง Baby Walker, แขง่รถขาไถ และกจิกรรมประชาสมัพนัธ์

เวทีกลาง รวมถึงลานกิจกรรมตา่งๆภายในงาน เพื่อลดการรวมกลุ่ม และลดการแออดัภายในพืน้ท่ี 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

สชุาดา เตชะเชี่ยวณรงค ์

ผูจ้ดัท า 

บริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด)์ จ ากัด 


