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คู$มือการปฏิบัติสำหรับการแสดงสินค8าและการประชุม 

ตามมาตรการผ$อนปรน เพื่อปAองกันการแพร$ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ในงาน AUTOMATION EXPO 2020 

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 

ณ ศูนยaประชุมและแสดงสินค8านานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุร ี
 

 คู*มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให#ผู #ที ่มีส*วนเกี่ยวข#องกับการแสดงสินค#าและการประชุมในงาน AUTOMATION 

EXPO 2020  ใช#ปฏิบัตเิพื่อปWองกันการแพร*ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค^ดังนี ้

 - เพื่อให#ผู#ที่มีส*วนเกี่ยวข#องกับการแสดงสินค#าดังกล*าว เช*น ผู#ร*วมออกบูธ ผู#เข#าร*วมสัมมนา ผู#เข#าร*วมชมงาน 

ผู#รับเหมาก*อสร#างบูธ ผู#รับเหมาขนส*งสินค#า ได#ถือปฏิบัติเพื่อปWองกันโอกาสของการแพร*ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย

มาตรการครอบคลุมไปถึงพนักงาน ช*าง คนงาน แม*บ#าน และบุคลากร ที่เกี่ยวข#องในการให#บริการของผู#ให#บริการ 

 - เพื่อสร#างความมั่นใจต*อหน*วยงานภาครัฐที่มีหน#าที่ควบคุมการแพร*ระบาดของโรค และหน*วยงานสาธารณสุข

ต*อการจัดงานแสดงสินค#า และการประชุม ซึ่งจะไม*เปdนแหล*งระบาด หรือแพร*กระจายของเชื้อไวรัสภายใต#มาตรการใหม* 

 - เพื่อเปdนการปWองกันการแพร*ระบาดของเชื้อไวรัสให#กับผู#จัดการสถานที่ ผู #แสดงงาน ผู#เข#าชมงาน และ

บุคลากรที่เกี่ยวข#องในการจัดงาน 

 

มาตรการการคัดกรอง 

 จัดให#มีการตรวจคัดกรองอาการไข# ไอ หอบเหนื่อย เปdนหวัด เจ็บคอ หายใจไม*สะดวก สำหรับพนักงาน 

เจ#าหน#าที่ประจำคูหา ผู#เข#าชมงาน ผู#เข#าร*วมประชุม และวิทยากร ก*อนเข#าอาคารและห#องประชุม โดยใช#เครื่องวัดประเภท 

Body Thermometer ทั้งนี้ ต#องมีอุณหภูมิร*างกายไม*เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม*มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร#อมติด

สัญลักษณ^แสดงการคัดกรอง “ผ*าน”   

 การจัดการผู#มีอาการปxวยที่พบจากการคัดกรอง 

 1. เมื่อสถานประกอบการ/สถานที่จัดงานคัดกรองพบผู#มีอาการอย*างใดอย*างหนึ่งต*อไปนี้ ได#แก* ไอ มีน้ำมูก มี

เสมหะ หายใจลำบาก หอบ หรือ ไม*ได#กลิ่น หรือมีอาการไข# (อุณหภูมิกายสูงกว*า 37.5 องศาเซลเซียส) ไม*ให#ผู#มีอาการปxวยเข#า

งานหรือสถานที่โดยเด็ดขาด และให#แยกผู#ปxวยในที่ที่จัดไว# 

 2. หากพบผู#มีอุณหภูมิกายสูงกว*า 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม*มีอาการอื่นๆ ให#แยกพักในร*มเปdนระยะเวลา 

15 นาที และวัดซ้ำ โดยจัดสถานที่พักให#มีการเว#นระยะห*างจากบุคคลอื่นอย*างน#อย 1 เมตร 

 3. ประเมินอาการผู#ปxวยว*าเข#าเกณฑ^สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม* โดยใช# application 

Thai.care 

  3.1 หากพบว*าผู#มีอาการ เข#าเกณฑ^สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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   (1) Application Thai.Care จะรายงานข#อมูลผู#ปxวยไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทันที โดย

สถานประกอบการจะต#องบันทึกข#อมูล 2 ส*วน 

    • ส*วนผู#ให#บริการ : ชื่อ ที่อยู* และสถานที่ทำงานของตน ความสัมพันธ^กับผู#ที่เปdนหรือมีเหตุ อัน

ควรสงสัยว*าเปdนโรค และหมายเลขโทรศัพท^ติดต*อ 

    • ส*วนผู#มีอาการ : ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู*ป�จจุบัน และอาการสำคัญของ ผู#ที่เปdนหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว*าเปdนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหมายเลขโทรศัพทต̂ิดต*อ 

   (2)  อำนวยความสะดวกในการส*งต*อผู #ปxวยไปโรงพยาบาล หรือให#คำแนะนำให#ผู #มีอาการไป

โรงพยาบาลโดยหลีกเลี่ยงการใช#ขนส*งสาธารณะ 

  3.2 หากพบว*าผู#มีอาการ ไม*เข#าเกณฑ^สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให#คำแนะนำให#ผู#มีอาการ

ไปโรงพยาบาลโดยหลีกเลี่ยงการใช#ขนส*งสาธารณะ อย*างไรก็ดีไม*อนุญาตให#ผู#มีอาการเข#างานโดยเด็ดขาด 

 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามข#อมูลผู#ปxวยเข#าเกณฑ^สงสัยเปdนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่

รายงานจากสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ*ม จากฐานข#อมูลของ application Thai.Care เปรียบเทียบกับ 

ฐานข#อมูลผู#ปxวยเข#าเกณฑ^สอบสวนโรค (PUI) ของกรมควบคุมโรค 

  4.1 หากพบว*าผู#ปxวยที่รายงานจากสถานประกอบการฯ ได#รับการตรวจหาเชื้อแล#ว ให#ดำเนินการติดตาม

ต*อตามแนวทางเมื่อพบผู#ปxวยเข#าเกณฑ^สอบสวนโรคตามปกต ิ

  4.2 หากผู#ปxวยที่พบจากสถานประกอบการยังไม*ถูกรายงานเข#าสู*ฐานข#อมูลของกรมควบคุมโรค ให#ติดต*อ

กับผู#ปxวยตามข#อมูลที่อยู*/หมายเลขโทรศัพท^ที่แจ#งไว# เพื่อให#ผู#ปxวยมารับการตรวจวินิจฉัยต*อไป 

 

 วิธีการคัดกรอง 

 1. การคัดกรองโดยใช#แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” (Application) และ แพลตฟอร^ม “ไทยชนะ” (Platform) 

ด#วยโทรศัพท^เคลื่อนที ่

  1.1 การคัดกรองของผู#ประกอบการ พนักงานและบุคลากรที่เข#ามาปฏิบัติงานในงานแสดงสินค#า 

   ก. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ ให#บุคลากรที่จะเข#ามาปฏิบัติหน#าที่ในสถานที่ หรือกิจกรรม ที่

จะมีขึ้นทุกคน ในระยะเวลา 14 วัน ก*อนวันที่จะเริ่มเข#าปฏิบัติหน#าที่ 

   ข. แบบประเมินสุขภาพนี้ จะเก็บไว#เพื่อเปdนข#อมูลอ#างอิงอย*างน#อย 1 เดือน หลังจากจบกิจกรรมนั้นๆ 

ไปแล#ว 

   ค. ผู#เข#าปฏิบัติหน#าที่ทุกราย จะต#องลงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ไว#ก*อนเริ่มปฏิบัติหน#าที่ และเพื่อ

สามารถตรวจสอบประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ต*างๆ ในระยะเวลาที่ปฏิบัติหน#าที่ในกิจการ หรือกิจกรรมนั้นๆ 

  1.2  การคัดกรองผู#เข#าชมงานแสดงสินค#า หรือผู#เข#าร*วมประชุม 

   ก. ศูนย^แสดงสินค#าและศูนย^ประชุมลงทะเบียนเพื่อเป�ดกิจการ และผู#จัดงานแสดงสินค#าลงทะเบียน

เพื่อจัดกิจกรรม ตามมาตรการผ*อนปรนด#วยโทรศัพท^เคลื่อนที่ตามแพลตฟอร^ม “ไทยชนะ” ที่ทางราชการกำหนด เพื่อเก็บ

ข#อมูลผู#เข#างานทั้งหมดพร#อมทั้งชี้แจงพนักงานและให#คำแนะนำกับผู#ใช#บริการสามารถลงทะเบียนก*อนเข#าและออกจากสถานที่

ได# (check in-out) 

   ข. ผู#เข#าชมงาน เจ#าหน#าที่จากบริษัทผู#ร*วมแสดงสินค#า ผู#เข#าร*วมสัมมนา วิทยากร ลงทะเบียนประเมิน

สุขภาพด#วย แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ด#วยโทรศัพท^เคลื่อนที่ในการตอบแบบประเมินด#านสุขภาพ เพื่อตรวจคัดกรองอาการ

ไข# ไอ หอบเหนื่อย เปdนหวัด เจ็บคอ หายใจไม*สะดวก ล*วงหน#า โดยจะต#องแสดงผลการตรวจที่จุดคัดกรองก*อนเข#ามาใน

บริเวณ อาคารศูนย^การแสดงสินค#าหรือศูนย^การประชุม 
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   กรณีที่หนึ่ง หากผลที่แสดงเปdนรหัสสีเขียว หรือเหลือง สามารถใช#คำสั่งสแกนของแอปพลิเคชัน “หมอ

ชนะ” ในการลงทะเบียนเข#าและออก (Check in-out) จากอาคารศูนย^แสดงสินค#า และศูนย^ประชุม ผ*านแพลตฟอร^ม “ไทย

ชนะ” ได#ทันที 

   กรณีที่สอง หากผลแสดงเปdนรหัสสีอื่นๆ (ส#ม แดง) เจ#าหน#าที่ ณ จุดคัดกรองจะต#องรายงานผลให#กับ

หน*วยสุขภาพที่ได#รับมอบหมายให#ทราบทันที เพื่อเข#าสู*กระบวนการปWองกันต*อไป 

   ค. จัดให#มีแบบลงทะเบียนก*อนเข#าและออกจากสถานที่ กรณีผู#ใช#บริการไม*มีโทรศัพท^เคลื่อนที่แบบ

สมาร^ทโฟน สำหรับการใช#แอปพลิเคชันลงทะเบียน เพื่อประโยชน^ต*อการติดตามกรณีพบผู#ปxวยและผู#สัมผัสที่มาใช#บริการใน

สถานที ่

   ง.  จัดให#มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข# ไอ หอบเหนื่อย เปdนหวัด เจ็บคอ หายใจไม*สะดวก สำหรับ

พนักงานและผู#เข#าร*วมประชุมทุกคน ก*อนเข#าปฏิบัติงานและใช#บริการในสถานที ่

 2. การคัดกรองหน#างาน โดยการตรวจวัดและสังเกตอาการ โดยการใช#แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”และจัดให#มี

การตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนอีกครั้งด#วยเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือเทอร^โมสแกน ชนิดตรวจวัดอุณหภูมิร*างกายทุกคน ณ จุดคัด

กรองทางเข#าอีกครั้ง  พร#อมติดสัญลักษณ^แสดงการคัดกรอง “ผ*าน”  และในกรณีที่ตรวจพบอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 

37.5 องศา) ต#องนั่งรอบริเวณจุดพักรอ เปdนเวลา 15 นาทีและกลับมาตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากวัดอุณหภูมิอีกครั้งแล#วไม*

ผ*านต#องนำข#อมูลส*งสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยจะไม*อนุญาตให#เข#าพื้นที่การจัดงานเด็ดขาด                                                                                                          

 3. ผู#จัดงานจัดให#มีการลงทะเบียนล*วงหน#า เพื่อเก็บข#อมูลของผู#เข#าชมงาน พร#อมทั้งระบบการเลือกรอบการ

เข#าชมงาน รวมถึงระบุวิธีการเดินทางในการเข#าชมงาน 

 

มาตรการป1องกันการแพร5ระบาด 

 1. ทุกคนที่เข#าสู*พื้นที่อาคารแสดงสินค#า และห#องประชุม ทั้งหมดจะต#องสวมหน#ากากอนามัย หรือหน#ากากผ#า

ตลอดเวลาที่อยู*ในพื้นที่ โดยเจ#าหน#าทีต่รวจตรา กวดขันอย*างเข#มงวด และมีมาตรการบังคับใช#ในพื้นที่งาน ตั้งแต*ระยะเวลาการ

เตรียมงาน วันเป�ดงาน และวันรื้อถอนงาน และจัดเตรียมหน#ากากสำหรับจำหน*าย ให#กับผู#ที่ไม*ได#เตรียมหน#ากากมา                                             

 2. จัดเตรียมอุปกรณ^ทำความสะอาดให#พอเพียงในสถานที่ และพื้นที่จัดกิจกรรม เช*น แอลกอฮอล^หรือเจล

แอลกอฮอล ̂70% ขึน้ไป รวมถึงสบู*เหลวสำหรับล#างมือในห#องน้ำอย*างพอเพียง และตลอดเวลา 

 3. ในกรณีของเจ#าหน#าที่ประจำคูหา ผู#ให#บริการ ผู#บรรยาย ผู#แนะนำสินค#า จะต#องมีการสวมแผ*นใสปWองกัน

ใบหน#า หรือ Face Shield เพิ่มจากหน#ากากอนามัย หรือหน#ากากผ#าอีกชั้นหนึ่งตลอดเวลาที่อยู*ในงาน และทำความสะอาดมือ

อย*างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช#มือสัมผัสใบหน#า ตา ปาก จมูก โดยไม*จำเปdน 

 4.  จัดทำปWายข#อมูล คำแนะนำ สื่อประชาสัมพันธ^ การปWองกันการแพร*กระจายเชื้อโรคไว#ในงาน จัดให#มีปWาย

เตือนการล#างมือภายในห#องน้ำ พร#อมทั้งมีการประกาศเสียงประชาสัมพันธ^ภายในงานอย*างสม่ำเสมอ ทุกๆ 1 ชั่วโมง 

 5.  จัดเตรียมหน*วยปฐมพยาบาลเบื้องต#นพร#อมรถพยาบาลฉุกเฉินในพื้นที่การจัดงาน 

 

มาตรการด8านสุขอนามัย 

 1. การทำความสะอาดพื้นผิวอาคารแสดงก*อนวันงานแสดงอย*างน#อย 2 ครั้งต*อวัน ด#วยน้ำยาโซเดียมไฮโป

คลอไรท^ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ในช*วงเวลาก*อนเป�ดงาน และหลังจบงานในบริเวณส*วนกลางและห#องแสดงสินค#า 

 2. การดูแลความสะอาดห#องน้ำ เช็ดเน#นบริเวณที่รองนั่งโถส#วม ฝาป�ดโถส#วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือ

กลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ*างล#างมือ ก�อกน#า ที่วางสบู* ผนัง ซอกประตู ด#วยผ#าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือแอลกอฮอล^ 

70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท^ 0.1% อย*างน#อยทุก 1 ชั่วโมง 

 3. การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสปริมาณมาก ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาเป�ดงาน เช*น ราว

บันไดเลื่อน มือจับประตู เปdนต#น 
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 4. การทำความสะอาดพื้นให#ห#องแสดงสินค#าเปdนประจำด#วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท^ (น้ำยาฟอกขาว) 

0.1% ก*อนงานเป�ด และหลังจากจบงาน 

 5. จัดให#มีการระบายอากาศภายในอาคาร ด#วยการเป�ดประตู เพื่อระบายอากาศ ทั้งก*อนและหลังงาน ทุกวัน 

เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห#องสุขา 

 6. ผู#แสดงสินค#าจะต#องทำความสะอาดสินค#า หรือผลิตภัณฑ^ ทุกครั้งหลังจากที่มีการสัมผัส จับต#องด#วย

แอลกอฮอล ̂หรือเจลแอลกอฮอล^ 70% หรือด#วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท^ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% 

 7. กำหนดจุดและจัดให#มีแอลกอฮอล^หรือเจลแอลกอฮอล^ 70% ในพื้นที่อาคารแสดงสินค#า ด#านนอกห#อง

แสดงสินค#า ในระยะทุกๆ 100 เมตร ต*อหนึ่งจุด 

 8. จัดให#มีจุดทิ้งขยะที่เปdนสัดส*วน มิดชิด และสะดวกต*อการเก็บขนไปกำจัด โดยจัดให#มีถังขยะที่มีฝาป�ดและ

ให#มีการเก็บรวบรวมขยะเปdนประจำ  มีการแยกถังขยะสำหรับทิ้งหน#ากากอนามัย หรือผ#าป�ดปากป�ดจมูกโดยเฉพาะ โดย

ลักษณะของถังขยะมีถุงพลาสติกรองรับด#านในอีก 1 ชั้นและมีสติ๊กเกอร^หรือระบุข#อความเปdน "ถังขยะสำหรับทิ้งหน#ากาก

อนามัยหรือผ#าป�ดปากป�ดจมูกที่ใช#แล#ว" ติดไว#ที่ถังขยะอย*างชัดเจน  เพื่อให#หน*วยงานที่เกี่ยวข#องนำไปกำจัดตามแนวทางการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบเปdนประจำทุกวัน สำหรับขยะที่เก็บรวบรวมได# ให#จัดเก็บไว#ที่พัก

ขยะเพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดอย*างถูกต#องต*อไป ทั้งนี้ ที่พักขยะต#องสามารถปWองกันสัตว^และแมลงพาหะนำโรคได# 

 9. งดการให#บริการห#องดูแลเด็ก และห#องละหมาด ในสถานที่จัดงาน 

 10. ไม*อนุญาตนำสัตว^เลี้ยงเข#าในบริเวณงาน 

 11. ขอความร*วมมือ ในการ งดแจกใบปลิว แผ*นพับ นามบัตร ภายในงาน โดยเลี่ยงไปใช#วิธีการ scan QR 

Code แทน 

 12. ไม*อนุญาตให#มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงาน  เพื่อปWองกันการแพร*ระบาด โดยมีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ อยู*

ภายนอกอาคารแสดงสินค#า และต#องสูบบุหรี่ในพื้นที่ที ่จัดเตรียมไว#ให#เท*านั้น โดยมีการทำเครื่องหมายระยะห*าง และมี

เจ#าหน#าที่คอยตรวจตราทุกๆ ชั่วโมง 

 13. จัดเตรียมพนักงานทำความสะอาดให#เพียงพอในพื้นที่การจัดงาน                                                  

    

มาตรการควบคุมระยะห5าง 

 1. จัดให#มีพื้นที่พักคอยที่เพียงพอกับจำนวนผู#ที่เข#ามาในอาคาร ในระหว*างการรอการลงทะเบียนเข#างาน หรือ

ระหว*างที่รอคิวเข#าสู*จุดคัดกรอง โดยกำหนดระยะยืนคอยไม*น#อยกว*า 1 เมตร โดยจำกัดให#มีผู#เข#าชมงานในแต*ละรอบ ไม*เกิน 

1,080 คน (คำนวนจากพื้นที่การจัดงาน 4,320 ตร.ม.) 

 2. ทำสัญลักษณ^ให#มีการเว#นระยะห*างทางกายภาพบนพื้นอย*างชัดเจน เช*น ทางเดิน หรือหน#าคูหาจัดแสดง 

เพื่อกำหนดจุดยืนและระยะห*างอย*างน#อย 1 เมตร 

 3. กำหนดช*องทางเข#าและออกแยกกัน ในบริเวณงานเพื่อลดความแออัด  

 4. มีเจ#าหน#าที่ของอาคาร และผู#จัดงาน คอยตรวจตราและกำกับดูแล ให#คำแนะนำในการเว#นระยะห*างอย*าง

เคร*งครัดตลอดระยะเวลาการจัดงาน เน#นลดการรวมกลุ*มของคนจำนวนมาก โดยมีการเดินตรวจตรา ทุกๆ 30 นาที 

 5. จัดให#มีการประกาศสาธารณะ แจ#งเตือนการเว#นระยะห*าง ทุก 1 ชั่วโมง สำหรับงานแสดงสินค#า และทุก

ครั้งก*อนการเริ่ม และจบการประชุม 

 6. จัดทำปWายประชาสัมพันธ^ในงาน เกี่ยวกับการลดความแออัด การเว#นระยะห*าง และการใส*หน#ากากอนามัย 

หรือหน#ากากผ#า ตลอดระยะเวลาที่อยู*ในพื้นที่จัดแสดงงาน หรือในอาคาร 

 7. ใช#อุปกรณ^สื่อสารระหว*างผู#ปฏิบัติงานแทนการสื่อสารแบบเผชิญหน#า 

 8. กรณีพบผู#ที่ไม*ปฏิบัติตามมาตรการการปWองกัน ผู#จัดงานดำเนินการเข#าแจ#งผู#ที่ไม*ปฏิบัตินั้นๆ ทันท ี
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มาตรการควบคุมความหนาแน5น 

 1. ผู#จัดงาน ทำการลงทะเบียนในหมวดร#านค#าบนแพลตฟอร^ม “ไทยชนะ” 

 2. ติดรหัส คิวอาร^ (QR code) หน#าจุดคัดกรอง หน#าประตูทางเข#างานอย*างชัดเจน เพื่อให#ผู #เข#าชมงาน 

เจ#าหน#าที่ ผู#ทีม่ีส*วนเกี่ยวข#อง ที่จะต#องเข#าสู*อาคาร และในงานได#สแกนเพื่อเก็บข#อมูลการเข#า – ออกทุกครั้ง (Check in-out) 

 3. จัดให#มีระบบการลงทะเบียนล*วงหน#าด#วยระบบออนไลน^ และกำหนดให#ผู#เข#าชมงานเลือกรอบเวลาในการ

เข#าชมงานได# เพื่อประเมินความหนาแน*นได#ล*วงหน#า และช*วยหลีกเลี่ยงความแออัดในงาน โดยจำกัดให#มีผู#เข#าชมงานในแต*ละ

รอบ ไม*เกิน 1,080 คน (คำนวนจากพื้นที่การจัดงาน 4,320 ตร.ม.) 

 4. ผู#จัดงานทำการประชาสัมพันธ^รายละเอียดของสินค#าและบริการที่จัดแสดงล*วงหน#า ทั้ง Online และสื่อ

ต*างๆ เพื่อให#ผู#เข#าชมงานสามารถวางแผนในการเดินชมงานล*วงหน#า ซึ่งจะสามารถช*วยลดเวลาที่จะอยู*ในงานให#น#อยลง อย*าง

มีประสิทธิภาพ ตามมาตรการการลดความแออัดภายในงาน 

 5. จัดให#มีเจ#าหน#าทีค่วบคุมให#มีการสแกนเข#า-ออก อย*างเข#มงวด ณ จุดคัดกรองตลอดเวลา 

 6. ควบคุมจำนวนบุคลากรที่เข#าปฏิบัติงานในระหว*างวันเตรียมงาน และวันรื้อถอน ให#เหมาะสม เพื่อลดความ

หนาแน*น หรือมีการควบคุมระยะห*างของการทำงาน อย*างน#อย 1 เมตร หรือ ตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงาน 

 7. จำกัดจำนวนเจ#าหน#าที่ประจำคูหาของผู#ร*วมแสดง ด#วยเกณฑ^คำนวนความหนาแน*นที่ 4 ตารางเมตร ต*อ 1 

คน ในแต*และช*วงเวลา โดยผู#ร*วมแสดงสามารถจัดตารางเวลา การปฏิบัติหน#าที่ของเจ#าหน#าที่ประจำคูหาสลับกัน เพื่อลดความ

แออัดลง 

 8. ควบคุมความหนาแน*นของผู#เข#าชมงาน โดยมพีื้นที่ทางเดินขนาดความกว#าง 2.5 เมตร  

 9. จัดให#มีปWายประชาสัมพันธ^ในงาน เกี่ยวกับการลดความแออัดในพื้นที่แสดงในงาน การเว#นระยะห*าง และ

การใส*หน#ากากอนามัย หรือหน#ากากผ#า ตลอดระยะเวลาที่อยู*ในพื้นทีจัดแสดง หรือในอาคาร 

 10. งดกิจกรรมที่ใช#เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดจัดกิจกรรมส*งเสริมการขายและงดกิจกรรมที่ทำให#เกิด

ความแออัดหรือมีการรวมกลุ*มคน 

 11. ในกรณีมีผู#รอคิวในการเข#าชมงาน ผู#จัดงานจัดพื้นที่จุดพักรอคิว ตามมาตรการเว#นระยะห*าง 1 เมตร  

 

มาตรการการประชาสัมพันธC 

 ก*อนการจัดงาน 

 1. ผู#จัดงานจัดส*งเอกสารคู*มือการปฏิบัติสำหรับการแสดงสินค#าและการประชุมตามมาตรการผ*อนปรน เพื่อ

ปWองกันการแพร*ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในงาน Automation Expo 2020  เพื่อเตรียมความพร#อมในการจัดงานกับผู#ที่มี

ส*วนร*วมในการจัดงาน เพื่อให#ทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ*อนปรน เพื่อปWองกันการแพร*ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ได#แก* ผู#ประกอบการศูนย^การแสดงสินค#า และการประชุม ผู#เข#าร*วมแสดงทุกคูหา บริษัทผู#รับเหมาก*อสร#าง บริษัทผู#ดูแลการ

ขนย#ายสินค#าจัดแสดง บริษัทผู#ให#บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข#อง อาทิ บริการด#านการรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด 

บริการรถรับ-ส*ง เปdนต#น 

 2. ประชาสัมพันธ^ให#ผู#เข#าชมงานเข#าใจถึงมาตรการปกติใหม*นี้ เพื่อให#มีความเข#าใจ วางแผนเตรียมความพร#อม

ในการเข#าชมงานล*วงหน#า 

 3. จัดให#มีช*องทางการสอบถาม ให#ข#อมูลกับผู#เข#าชมงานผ*านทางเบอร^โทรศัพท^ 02-731-1191 และอีเมล 

aex2020@greenworldmedia.co.th 

 4. ให#ความสำคัญในการลงทะเบียนล*วงหน#า พร#อมเลือกช*วงเวลาที่จะเข#าชมงานสำหรับผู#เข#าชมงาน 

 5.  ผู#จัดงานมีการชี้แจงให#ผู#เข#าร*วมงานรับทราบล*วงหน#าอย*างชัดเจนและเปdนลายลักษณ^อักษร เรื่องการขอ

สงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให#เข#างาน กรณีที่ผู#เข#าร*วมงานมีความเสี่ยงหรือไม*ผ*านการคัดกรอง ทางผู#จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการ

อนุญาตให#เข#างาน 
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 ในระหว*างการจัดงาน 

 1. จัดให#มีปWายประชาสัมพันธ^ มาตรการปWองกันโรค 5 ประการ (การสวมหน#ากาก การล#างมือ การเว#น

ระยะห*าง การลดความแออัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัส เช*น การทักทายแบบสัมผัสมือ การแลกนามบัตร) ทั่วทั้งบริเวณงาน 

 2. จัดให#มีการประชาสัมพันธ^เน#นย้ำการเว#นระยะห*างตลอดเวลาทั่วงาน ทั้งเสียงประกาศ ปWายประชาสัมพันธ^ 

และเจ#าหน#าที่ในการกวดขัน เพื่อขอความร*วมมือ 

 

มาตรการสำหรับห8องประชุมภายในงาน 

 1. ติดรหัส คิวอาร^ (QR code)  หน#าประตูทางเข#าห#องประชุมอย*างชัดเจน เพื่อให#ผู#เข#าชมงาน เจ#าหน#าที่ ผู#ที่

มีส*วนเกี่ยวข#อง ได#สแกนเพื่อเก็บข#อมูลการเข#า – ออกทุกครั้ง (Check in-out) 

 2. กำหนดอัตราส*วนจำนวนคนที่อยู*ในการประชุม ต*อพื้นที่ใช#งาน ไม*น#อยกว*า 4 ตารางเมตรต*อ ผู#ร*วมประชุม 

1 คน  

 3. จัดให#มีการเว#นระยะห*างระหว*างเวทีและที่นั่งผู#ร*วมประชุม 5 เมตร ขึ้นไป และให#มีผู#ร*วมกิจกรรมบนเวที

จำนวนไม*เกิน 4 คน 

 4. เว#นระยะห*างระหว*างโต�ะ และระหว*างที่นั่ง รวมถึงระยะห*างระหว*างการเดิน อย*างน#อย 1 เมตร ในกรณีที่

นั่งเต็มงดเสริมเก#าอี้หรือยนืร*วมประชุม 

 5. ประชาสัมพันธ^ให#ผู#เข#าร*วมประชุมจัดเตรียมอุปกรณ^เครื่องเขียน และภาชนะส*วนตัวมาเอง เช*น กระบอก

น้ำ เพื่อลดการสัมผัส 

 6. จัดเตรียมอุปกรณ^ที่ใช#ส*วนตัวให#เพียงพอกับจำนวนผู#ที่ต#องใช# เช*น ไมโครโฟน โดยทำความสะอาดทุกครั้ง

ก*อน และหลังการใช#งาน 

 7. ใช#ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการประชุมออนไลน^ และแจ#งมาตรการต*อผู#ลงทะเบียนล*วงหน#าและให#ผู#

ลงทะเบียนมีการยืนยันรับทราบมาตรการ 

 8. งดให#บริการ กรณีพบผู#ใช#บริการและผู#เข#าร*วมประชุมไม*สามารถปฏิบัติตามมาตรการปWองกันควบคุมโรค 

เช*น ไม*สวมหน#ากากอนามัยหรือหน#ากากผ#า หรือมีอาการปxวยจากการคัดกรองก*อนเข#าใช#บริการ 

 

มาตรการสำหรับจุดบริการอาหารภายในงาน 

 1. ติดรหัส คิวอาร^ (QR code) หน#าประตูทางเข#าจุดบริการอาหารอย*างชัดเจน เพื่อให#ผู#เข#าชมงาน เจ#าหน#าที่ 

ผู#ที่มีส*วนเกี่ยวข#อง ได#สแกนเพื่อเก็บข#อมูลการเข#า – ออกทุกครั้ง (Check in-out)  

 2. ผู#รับบริการ และผู#ให#บริการจะต#องสวมหน#ากากอนามัย หรือหน#ากากผ#าตลอดเวลา 

 3. ทำสัญลักษณ^เว#นระยะห*างของจุดบริการอย*างน#อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต*อคิว เช*น จุด

ชำระเงิน จุดบริการสั่งอาหาร รวมทั้งจัดให#มีระยะห*างระหว*างโต�ะ และระหว*างที่นั่ง รวมถึงระยะห*างระหว*างการเดิน อย*าง

น#อย 1 เมตร โดยอาจจัดให#ที่นั่งไม*อยู*ตรงข#ามกัน 

 4. จัดให#มีจุดบริการล#างมือด#วยสบู* หรือแอลกอฮอล^เจล 70% หรือน้ำยาฆ*าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการ

ต*างๆ รวมทั้งจุดสั่ง-รับอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอต*อจำนวนผู#มาใช#บริการ 

 5. จัดพื้นที่รอคิวรับอาหารแยกจากส*วนนั่งรับประทานอาหาร และมีระยะห*างระหว*างบุคคลอย*างน#อย 1 

เมตร 

 6. จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ^ในการรับประทานส*วนบุคคลหรือเปdนชุดให#กับลูกค#า และไม*ใช#ภาชนะหรือ

อุปกรณ^ร*วมกัน เช*น อุปกรณ^คีบจับอาหาร เครื่องปรุง เปdนต#น 
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 7. จำกัดจำนวนคนเข#าใช#บริการโดยคิดเกณฑ^ความหนาแน*นใน พื้นที่สำหรับให#บริการนั่งรับประทานอาหาร

อย*างน#อย 2 ตร.ม. ต*อผู#ใช#บริการ 1 คน หรือมีระยะนั่งห*างไม*น#อยกว*า 1 เมตร  

 8. ไม*รับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรง มีกฎระเบียบให#สวมถุงมือ หรือมีถาดสำหรับรับเงิน ทำความสะอาด

และฆ*าเชื้อแบคทีเรียอยู*เสมอ 

 10. มีบริการอาหารแบบชุดเดี่ยว ในภาชนะแบบป�ด เฉพาะบุคคล และน้ำดื่มแบบขวด 

 

มาตรการสำหรับผู8ชมงานและผู8เข8าร5วมประชุม 

 การเตรียมตัวก*อนเข#าร*วมงาน/ร*วมประชุม 

 1. ต#องลงทะเบียนล*วงหน#าด#วยระบบออนไลน^ผ*านทางเว็ปไซต^ตามที่ผู#จัดงานกำหนด ซึ่งจะต#องมีการระบุ

ช*วงเวลา และวันที่ในการเข#าชมงานล*วงหน#า เพื่อลดความแออัดในบริเวณห#องแสดงสินค#าและห#องประชุม 

 2. ศึกษาคู*มือใช#งาน และดาวน^โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช#สแกน QR code เพื่อเตรียมตัวเข#าใช#บริการ

รวมทั้งก*อนออกจากบริเวณห#องแสดงสินค#าและห#องประชุมผ*านแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด “ไทยชนะ” 

 3. ก*อนเดินทางเข#าชมงานและเข#าร*วมประชุม ขอให#ผู#เข#าชมงานและผู#เข#าร*วมประชุมประเมินสุขภาพตนเอง

เบื้องต#น หากมีอาการปxวย ไข# ไอ จาม เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือเปdนหวัด ซึ่งถือว*าเข#าเกณฑ^ความเสี่ยง หรือสามารถประเมิน

โดยผ*าน แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หากแสดงผลว*าเข#าเกณฑ^ความเสี่ยง (สีส#ม หรือแดง) ให#งดการเข#าชมงานและเข#าร*วม

ประชุม 

 4. วางแผนชมงานด#วยเวลาที่เหมาะสม 

 5. กลุ*มเสี่ยงต*อการติดเชื้อที่มีโอกาสปxวยรุนแรง ได#แก* ผู#สูงอายุตั้งแต* 70 ป¥ขึ้นไป และกลุ*มเสี่ยงต*อการแพร*

เชื้อ ได#แก* เด็กอายุน#อยกว*า 15 ป¥ ไม*อนุญาตให#เข#าชมงาน และเข#าร*วมประชุม 

 6. เตรียมเจลแอลกอฮอล^เจล 70% หรือสบู*เพื่อทำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

 ระหว*างและหลังการเข#าร*วมงาน/ร*วมประชุม 

 1. ลงทะเบียนเข#าและออกจากสถานที่ทุกช*องทางเข#า-ออก โดยใช#แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด “ไทย

ชนะ” ด#วยการสแกน QR Code หรือจดบันทึกข#อมูลและรายงานทดแทน 

 2. ให#ความร*วมมือปฏิบัติตามมาตรการปWองกันควบคุมโรคตามที่สถานที่กำหนดอย*างเคร*งครัดเพื่อช*วยลด

ความเสี่ยงในการแพร*กระจายเชื้อ 

 3. ให#สวมหน#ากากอนามัยหรือหน#ากากผ#าอยู*เสมอตลอดเวลาที่เข#าร*วมชมงานหรือเข#าร*วมประชุม และล#าง

มือด#วยสบู* หรือแอลกอฮอล^เจล 70% บ*อยครั้ง 

 4. ระหว*างรอคิวในการลงทะเบียนเข#าร*วมงาน หรือชมการแสดงสินค#า ให#เว#นระยะห*างจากบุคคลอื่น อย*าง

น#อย 1 เมตร หรือเว#นระยะห*างตามจุดหรือสัญลักษณ^ที่ผู#จัดงานกำหนด 

 5. เว#นระยะห*างในการเดินชมงานจากบุคคลอื่น อย*างน#อย 1 เมตร ในกรณีมีการสอบถามข#อมูลที่หน#าคูหา

แสดงขนาดมาตรฐาน (หน#ากว#าง 3-4 ตารางเมตร) ให#บริการช*วงเวลาละ 2 คน 

 6. หลีกเลี่ยงการเข#าไปในบริเวณจุดที่มีการรวมกลุ*มคนปริมาณมาก และหากพบเห็น ให#รีบแจ#งเจ#าหน#าที่ของ

ศูนย^ประชุมหรือผู#จัดงานให#ดำเนินการจัดระเบียบเพื่อไม*ให#เกิดความแออัด 

 7. ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจัดพื้นที่ให#บริการ เพื่อให#ใช#บริการได#อย*างปลอดภัย 

 8. ควรพูดคุยเท*าที่จำเปdนโดยใช#ระดับเสียงปกติ ไม*ควรตะโกนหรือเป�ดหน#ากากอนามัยหรือหน#ากากผ#า

ในขณะอยู*ในสถานที่ และเลี่ยงไอ จาม ใกล#ผู#อื่น หากมีการไอ หรือจามให#ป�ด ปาก และจมูกให#สนิท 

 9. หลีกเลี่ยงการหยิบจับ สัมผัส สิ่งจัดแสดง ยกเว#นสวมถุงมือที่ใช#ครั้งเดียวทิง้ 

 10. งดรับแจกใบปลิว แผ*นพับ นามบัตร ภายในงาน โดยเลี่ยงไปใช#วิธีการ scan QR Code แทน 
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 11. ผู #เข#าร*วมประชุม/ผู #ใช#บริการควรแจ#งหน*วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว*าการให#บริการไม*เปdนไปตาม

มาตรการปWองกันควบคุมโรค ให#ดำเนินการประเมินการให#บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ^ของ

จังหวัด 

 12. ในกรณีเข#าร*วมการประชุมควรจะนำอุปกรณ^เครื่องเขียน กระดาษ กระบอกน้ำ ส*วนตัวมาเอง เพื่อลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อ 

 

----------------------------------------------------------------------------- 


