
 
แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24 ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….……………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ มาตรการ ผลการประเมิน 

1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ        
สถานประกอบการนวดแผนไทย        
นวดเพื่อเสริมความงาม              
นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า  
ร้านสปา โดยห้ามการนวดบริเวณ
ใบหน้า 
 

 

1. ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ยกเว้นขณะอบตัว อบสมุนไพร อบไอน ้า ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล 

2. ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจ้ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน                
2 ชั่วโมง 

3. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย  ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง      
อย่างน้อย 1.5 เมตร 

4. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
5. ท้าความสะอาดพื นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั งห้องสุขา       

ห้องอาบน ้า อบตัวอบสมุนไพร อบไอน ้า รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์
ส้าหรับผู้ใช้บริการ และก้าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 

6. มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ 
ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

7. มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ  หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดง        
การคัดกรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน และรายงาน
หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  

8. มีระบบคิว และมีพื นที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
 

       ผ่าน           ไม่ผ่าน 
 
       ผ่าน           ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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9. มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน ้า ท้าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื อโรคอย่างสม่้าเสมอ 

10. มีการแนะน้า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม
ก้ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

11. พิจารณาใช้ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 

*** ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่
ทางราชการก าหนด 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  
                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการไดเ้ฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

2. ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต   
ยกเว้น ตู้เกม ในห้างสรรพสินค้า  
ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์    

1. ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลา 

2. ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยคิดจ้านวนใช้บริการตามขนาดพื นที่เกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจ้ากัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง            
ต่อรอบ ทั งนี  มีการพักท้าความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ   

3. เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
4. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื อโรคท่ีเพียงพอ 
5. ท้าความสะอาดพื นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั ง          

ห้องสุขา และก้าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
6. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน

ที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
7. มีการให้ค้าแนะน้าพนักงาน และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการ ตรวจตรา ควบคุม ก้ากับ 

การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด งดให้บริการกรณี
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก้าหนดได้  
 
 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ 
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั งนี  ให้รายงานหน่วยงาน 
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก้าหนด 

9. มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั งบริเวณห้องสุขา ทั งนี ให้ท้าความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื อโรคอย่างสม่้าเสมอ 

10. มีระบบคิว และมีพื นที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
11. พิจารณาใช้ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
12. มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการ

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
13. งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน 

 
*** ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่
ทางราชการก าหนด 
 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 

 
 
 
 

                 (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  
                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24  ธันวาคม   2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

3.  ฟิตเนส ทั้งของรัฐและเอกชน   1. ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ส้าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั งก่อนและหลังใช้บริการ และอาจ
ให้สวม Face Shield ขณะใช้บริการ 

2. ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค และจ้ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

3. เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก้าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ 
เมตรและลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกก้าลังกาย  

4. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
5. ท้าความสะอาดพื นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้อง            

อาบน ้าทั งก่อนและหลังการใช้บริการ และก้าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน   
6. มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน         

ที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
7. มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ  หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ

ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดง          
การคัดกรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน รายงานหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8. มีระบบคิว และมีพื นที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร  
9. มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั งบริเวณห้องสุขา  ห้องเปลี่ยนเสื อผ้า           

และห้องอาบน ้า ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้ได้อย่างสม่้าเสมอ 
10. มีการแนะน้า  พนักงานผู้ ให้บริการ ผู้ ใช้บริการ  รวมถึงให้มีการตรวจตรา               

ควบคุมก้ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
11. พิจารณาใช้ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 
 

*** ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่
ทางราชการก าหนด 
 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  
                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

4. สถาบันกวดวิชา 1. จัดพื นที่ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองให้เหมาะสม โดยมีระยะห่าง 1 เมตร เพ่ือ
ความปลอดภัย และมีระบบการซักประวัติความเสี่ยง  

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ส้าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
ก้าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ก่อนเข้าสถาบันหรือใน
ที่เหมาะสม และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม
ผู้ใช้บริการได้ทุกคน รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  

3. จัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

4. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื อโรคที่เพียงพอ 
5. ควบคุมจ้านวนนักเรียนและผู้ปกครองมิให้แออัด โดยคิดจ้านวนใช้บริการตามขนาด

พื นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อ 1 คน และจ้ากัดระยะเวลาในการเรียน ไม่เกิน 2 
ชั่วโมง ต่อรอบ ทั งนี  มีการพักท้าความสะอาด 15 นาทีต่อรอบ 

6. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน
อย่างน้อย 1.5 เมตร 

7. มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8. มีการให้ค้าแนะน้านักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงให้มีการ ตรวจตรา ควบคุม ก้ากับ
การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างงดให้บริการ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก้าหนดได้  

9. มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
ไม่ให้มีกลิ่นอับ มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ รวมทั งบริเวณห้องสุขา ห้องเรียน 
ทั งนี ให้ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื อโรคอย่างสม่้าเสมอ  
         10. ท้าความสะอาดอาคารเรียนโดยภาพรวมก่อนการเปิดให้บริการ และท้าความสะอาด
พื นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังการสอน รวมทั งห้องสุขา ห้องอาบน ้า รวมถึงดูแลความสะอาด
ของอุปกรณ์การเรียน และก้าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 

11. ผู้สอนทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย  
และกระจังหน้า เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื อ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่ เสมอด้วย 
น ้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์  

12, พนักงานระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเว้นระยะห่าง 
ในการติดต่ออย่างน้อย 1 เมตร 
         13. นักเรียนน้าของใช้ส่วนตัวมาเอง ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
         14. มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือ
ส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้อง 
          
*** ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่
ทางราชการก าหนด 
 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

   
               (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  

                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

5 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 1. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 

2. ให้ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจ้ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 
2 ชั่วโมง 

3. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียง
อย่างน้อย 1.5 เมตร 
 4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค  
 5. ท้าความสะอาดพื นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั งห้องสุขา และ
ห้องอาบน ้า และให้ก้าจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื อให้ได้ตามมาตรฐาน 
 6. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเค
ชันที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

7. จัดให้มีระบบคิว และมีพื นที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
8. มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบ เหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ

ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดงคัดกรอง
ผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั งนี ให้รายงานหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน  

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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9. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน ้า 
ทั งนี ให้ ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื อโรคอย่างสม่้าเสมอ 

10. จัดให้มีการแนะน้า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุมก้ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

11. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และ
ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 
 

*** ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อน
เวลาที่ทางราชการก าหนด 

 
 

 
 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

   
               (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  

                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

6 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือ
สถานที่มีการแสดงการละเล่น
สาธารณะ 

1. ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่
ให้บริการและใช้บริการ 

2. ให้ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และเป็นการรวมกลุ่ม โดยจ้ากัดจ้านวน
ผู้ใช้บริการตามขนาดพื นที ่

3. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ
ผู้ประกอบการ  พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดงการ        
คัดกรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั งนี ให้รายงาน
หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก้าหนด   

4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร อาจพิจารณาจัดที่นั่งหรือยืนให้มี
ระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว และ 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง 

5. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
6. ท้าความสะอาดอุปกรณ์ พื นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก้าจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน   
7. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม

มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8. จัดให้มีการแนะน้า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม
ก้ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

9. ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่  
10. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั งนี  ให้ท้าความสะอาด

เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื อโรคอย่างสม่้าเสมอ 
11. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และ

ระบบ    จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

 
*** ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อน
เวลาที่ทางราชการก าหนด 

 
 

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

   
               (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  

                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

7 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ 1. ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่
ให้บริการและใช้บริการ 

2. ให้ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และเป็นการรวมกลุ่ม โดยจ้ากัดจ้านวน
ผู้ใช้บริการตามขนาดพื นที ่

3. มีมาตรการคัดกรองไข้  และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ
ผู้ประกอบการ    พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั งนี ให้รายงาน
หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก้าหนด   

4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร อาจพิจารณาจัดที่นั่งหรือยืนให้มี
ระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว และ 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง 

5. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
6. ท้าความสะอาดอุปกรณ์ พื นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก้าจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน   
7. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม

มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8. จัดให้มีการแนะน้า พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม
ก้ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

9. ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่  
10. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั งนี  ให้ท้าความสะอาด

เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื อโรคอย่างสม่้าเสมอ 
11. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และ

ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

 
*** ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อน
เวลาที่ทางราชการก าหนด 

 
 

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

   
               (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  

                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

8 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 

1. มีการคัดกรองผู้เข้ารับบริการ โดยสอบถามข้อมูล หรือสังเกตอาการ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บ
คอ มีน ้ามูก หรือ มีประวัติการเดินทางจากต่างประเทศ งดการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั น และแจ้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื นที่ทราบทันท ี

2. กรณี มีพนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้พักท่ีบ้านสังเกตอาการ  14  วัน   
3. เน้นย ้าสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่ช่าง ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน ้า 

ผ้าเช็ดตัว จาน ช้อน    ส้อม ฯลฯ 
4. ควรมีการท้าความสะอาดฆ่าเชื อภายในร้าน ด้วยสารท้าความสะอาดและน ้ายาฆ่าเชื อ อย่าง

น้อยวันละ 2 ครั ง 
5. ผ้าคลุมตัว ผ้ารองเบาะ ผ้าเช็ดท้าความสะอาด ควรใช้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล และ

ควรท้าความสะอาดก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น ้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอก
ในครัวเรือนได ้

6. ควรใช้เข็มสัก เข็มเจาะ ชนิดให้ครั งเดียวทิ ง และอุปกรณ์ประกอบการสักผิวหนังอื่นๆ 
ต้องมีการท้าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ นไป ทุกครั งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า 

7. ท้าความสะอาดอุปกรณ์  สิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไปที่มีผู้สัมผัสบ่อยครั ง เช่น ประตูทางเข้า 
เก้าอี  เบาะรองนั่ง โต๊ะท้างาน ลูกบิดประตู โดยใช้น ้าผสมผงซักฟอกทั่วไปเช็ดท้าความสะอาด  
ตามด้วยแอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั ง 

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8. มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือปลอดเชื อ (Sterile) ขณะ
ให้บริการลูกค้า 

9. จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ส้าหรับ
ลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ 

10. หากพบว่าผู้ปฏิบัติงาน มีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจาย
ของเชื อโรค 

11. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 
 

*** ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อน
เวลาที่ทางราชการก าหนด 

 
 

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

 

   
               (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  

                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 
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แบบประเมินตนเอง แนบท้ายประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้สถานประกอบการเปิดด าเนนิการได้เฉพาะราย 

ข้าพเจ้า …………………………………………..………อายุ ………............... ปี โทรศัพท…์………………….………………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………….……………………………. 

ที่อยู่…………………………………………..………………………………………..  ชื่อสถานบริการ…………………………………………………………………………………….………………………………………….    

ที่ สถานประกอบการ  มาตรการ ผลการประเมิน 

9 ส ถ า น ที่ จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก ว ด           
หรือแข่งนก หรือการจัดกิจกรรมอ่ืน
ในลักษณะท านองเดียวกัน 

 

1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน             
“ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มี
ระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
๒) จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้              
มีน ้ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัด
กรองผ่าน  
3) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือการซ้อม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอด
ระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม 
4) จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ล้างมือ หรือมีแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล้างมือก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
5) ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม 
6) ภายหลังการจัดกิจกรรม ให้ผู้จัด/เจ้าของสถานที่ ท้าความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วยน ้ายาฆ่าเชื อทุกครั งโดยทันที 
7) ให้มีมาตรการควบคุมความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และใช้เวลาในการด้าเนินกิจกรรม ไม่
เกิน ๒ ชั่วโมง ต่อ 1 วัน 
 
 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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8) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ค้าแนะน้าผู้ร่วมกิจกรรม และตรวจตรา ควบคุม ก้ากับให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการได้ ให้งดกิจกรรมนั นเสียโดยเร็ว 

 
 
 

*** ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อน
เวลาที่ทางราชการก าหนด 

 
 

 

      ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 
 

 

   
               (ลงชื่อ) …..................…………………………………..  

                (…..................…………………………………..)  
                       เจ้าของสถานประกอบการ 

 

 


