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ภำคเอกชนขอเสนอมำตรกำรเปล่ียนผำ่น (Transition Plan) ดงัต่อไปน้ี

มำตรกำรในกำรปรบัพฤติกรรมของประชำชน1.

แนวทำงพิจำรณำกำรเปิดด ำเนินกำรธรุกิจตำมควำมเส่ียงของสถำน
ประกอบกำร และกำรจดักลุ่มพืน้ท่ีรำยจงัหวดั 2.

กระบวนกำรอนุญำตและติดตำม3.

ระยะเวลำด ำเนินกำร4.

กำรส่ือสำร5.

คณะท ำงำนร่วมในกำรด ำเนินกำร6.
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• มำตรกำร Social Distancing ในทุกๆท่ี ต้องมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตรในกำรท ำกิจกรรมรว่มกนัทกุอย่ำง 

• ให้ งดกิจกรรมท่ีมีกำรรวมตวัของคนจ ำนวนมำก 

• ใส่หน้ำกำกอนำมยั หรือหน้ำกำกผำ้ในท่ีสำธำรณะตลอดเวลำ

• มีกำรตรวจวดัอณุหภมิูผูใ้ห้บริกำร และผูม้ำใช้บริกำร

• กำรให้ควำมรู้ประชำชนในกำรป้องกนักำรติดเช้ือ และสร้ำงวินัยให้ประชำชนมีกำรดแูลสขุอนำมยัท่ีถกูต้อง

• ยงัคงให้มีกำร Work From Home อย่ำงน้อย 50% ทัง้ในหน่วยงำนรำชกำร และภำคเอกชน 

• ปรบัพฤติกรรมกำรใช้บริกำรในสถำนท่ีประกอบกำรต่ำงๆ ต้องมีกำรลงทะเบยีน เพ่ือติดตำมว่ำเรำได้ไปสถำน

ประกอบกำรท่ีไหนมำบำ้ง (ระบบ application การลงทะเบยีนผา่น Line หรอื ระบบ Manual)

มำตรกำรในกำรปรบัพฤติกรรมของประชำชน1.
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หมายเหตุ: 
การเปิดสถานประกอบการในแต่ละจงัหวดัใหด้แูนวปฏบิตัจิากสว่นกลางเป็นหลกัและ ควรหารอืรว่มกนัทัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั และภาคธุรกจิใน
พื้นที ่ในกรณทีีร่ะดบัของความเสีย่งของจงัหวดั หรอืสถานประกอบการเพิม่สงูขึน้ เชน่จาก เขยีวเป็นเหลอืง หรอื เหลอืงเป็นแดง จะตอ้งมกีารหาสาเหตุและทบทวน
การเปิดสถานประกอบการทีเ่ป็นตน้เหตุของจงัหวดันัน้ๆดว้ย

แนวทำงพิจำรณำกำรเปิดด ำเนินกำรธรุกิจตำมควำมเส่ียงของสถำน
ประกอบกำร และกำรจดักลุ่มพืน้ท่ีรำยจงัหวดั 

2.

สถำนประกอบกำร
ท่ีมีควำมเส่ียง ต ำ่

สถำนประกอบกำร
ท่ีมีควำมเส่ียง กลำง

สถำนประกอบกำร
ท่ีมีควำมเส่ียง สงู

จงัหวดัท่ีมีควำมเส่ียง ต ำ่ เปิดใหบ้รกิารไดต้าม
มาตรการป้องกนั

เปิดด าเนินการได้
ดว้ยความระมดัระวงั ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได้

จงัหวดัท่ีมีควำมเส่ียง กลำง เปิดใหบ้รกิารไดต้าม
มาตรการป้องกนั

เปิดด าเนินการได้
ดว้ยความระมดัระวงั ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได้

จงัหวดัท่ีมีควำมเส่ียง สงู เปิดด าเนินการได้
ดว้ยความระมดัระวงั

เปิดด าเนินการได้
ดว้ยความระมดัระวงั ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได้

จงัหวดั
สถำนประกอบกำร
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ส ำหรบัสถำนประกอบกำรท่ีอยู่ในประกำศกำรปิดสถำนท่ีเป็นกำรชัว่ครำวนัน้ เสนอให้กระทรวงสำธำรณสขุ

ร่วมกบัภำคเอกชน ก ำหนดมำตรกำรของสถำนประกอบกำรแต่ละประเภทออกมำ โดยสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทยและเครอืขา่ยจะร่วมกนัจดักระบวนการเพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรการอย่างเหมาะสม 

รวมทัง้มกีารก าหนดแนวทางในการป้องกนัความเสีย่งของธุรกจิ โดยแต่ละธุรกจิต้องมกีารประเมนิความเสีย่งของ

สถานประกอบการแต่ละด้าน พร้อมทัง้ ให้ สมาคมการค้าฯ หรือ หน่วยงานกลางของสถานประกอบการ นัน้ๆ 

ก าหนด คู่มือส ำหรบัสถำนประกอบกำร ซ่ึงมีมำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัพื้นฐำนออกมำเพ่ือให้แต่ละ

ผูป้ระกอบกำรด ำเนินกำร 

2.1: จดักลุ่มสถำนประกอบกำรแยกประเภทตำมควำมเส่ียงของแต่ละแห่ง
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2.1: จดักลุ่มสถำนประกอบกำรแยกประเภทตำมควำมเส่ียงของแต่ละแห่ง

ทัง้นี้ทมีงานไดจ้ดัท า (รา่ง) แนวทางการปฏบิตัพิืน้ฐานทีทุ่กสถานประกอบการ ตอ้งด าเนินการโดยอยูใ่น
(Appendix 1) แบบร่างประเมินความเสีย่งของสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และการประเมินผลของแต่ละสถานประกอบการ
หมายเหต ุ
1) ส าหรบัสถานที ่ทีม่กีารระบายอากาศ อยูท่ีโ่ลง่แจง้ เชน่ สวนสาธารณะ ถอืเป็นสถานที ่ทีม่คีวามเสีย่งต า่ ใหพ้จิารณาเปิดไดทุ้กจงัหวดั แต่ให ้ผูใ้หบ้รกิาร และผูใ้ชบ้รกิารยดึตามแนว 

Social Distancing อยา่งเครง่ครดั
2) ตอ้งมมีาตรการส าหรบั ขนสง่บุคคลสาธารณะ Public Transportation ดว้ย

ควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ แนวทำงกำรปฏิบติัพื้นฐำน
ท่ีทุกสถำนประกอบกำรต้องด ำเนินกำร

1. มาตรการ ความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการ  ใหม้พีื้นทีก่ารใชบ้รกิาร (ส าหรบัคน)
หา่งกนัอยา่งน้อย 1 ตรม. รวมถงึพื้นทีร่อควิ

2. มาตรการ ระยะเวลาทีอ่ยู่ในสถานประกอบการนัน้ๆ  ลดจ านวนในการอยูใ่นสถานประกอบการให้ ไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง
3. มาตรการ ลกัษณะกิจกรรมและการบริการ 

ได้แก่ การรวมหมู่ การใช้เสียง การใช้สิง่ของร่วมกนั 
 ลดการใชเ้สยีงดงัลง ใชเ้ทคโนโลยมีาลดการสมัผสัสิง่ของรว่มกนั 

4. มาตรการ การถ่ายเทอากาศ  Air Change มากกวา่ 10 หรอืเปิดใหม้อีากาศถา่ยเท เป็นทีโ่ลง่
5. มาตรการ อืน่ๆ  มกีารตรวจวดัอุณหภมูทิัง้เจา้หน้าที ่และผูใ้หบ้รกิาร

 สวมหน้ากากอนามยั ทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร
 ท าความสะอาดจุดทีค่นใชม้อืสมัผสั
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2.2: จดักลุ่มพืน้ท่ี แยกตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคเป็น 3 กลุ่มได้แก่

โดยใช้เกณฑด้์ำนสำธำรณสขุเป็นตวัก ำหนดจงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีเส่ียง (จ านวนผูต้ดิเชือ้ใหมใ่นระยะ 2 สปัดาห)์

ระดบักำรระบำด จงัหวดั
กลุ่ม 1 จงัหวดัทีไ่มพ่บผูป่้วยในชว่ง 14 วนัลา่สดุ หรอื พบ
ผูป่้วยน าเขา้เทา่นัน้แต่ไมม่กีารแพรโ่รคต่อในพืน้ที่ 32 
จงัหวดั

น่าน ก าแพงเพชร พจิติร สงิหบ์ุร ีอ่างทอง ชยันาท บงึกาฬ ตราด ระนอง จนัทบุร ีเพชรบูรณ์ แพร ่
มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร รอ้ยเอด็ สโุขทยั อุทยัธานี กาฬสนิธุ ์ชยัภมู ินครนายก นครพนม พงังา 
สกลนคร สตูล หนองบวัล าภ ูอ านาจเจรญิ อุดรธานี พษิณุโลก แมฮ่อ่งสอน ลพบุร ีสระบุรี

กลุ่ม 2 พบผูป่้วยในชว่ง 14 วนัลา่สดุ แบบมกีารแพรเ่ชือ้
ในวงจ ากดั สามารถหาความเชือ่มโยงของผูป่้วยแต่ละ
รายได ้ (Limited Local Ttransmission) 38 จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ปทุมธานี เชยีงใหม ่นราธวิาส กระบี ่กาญจนบุร ีขอนแกน่ ชมุพร เชยีงราย ตรงั ตาก 
นครปฐม นครราชสมีา นครศรธีรรมราช นครสวรรค ์บุรรีมัย ์ประจวบครีขีนัธ ์ปราจนีบุร ี
พระนครศรอียธุยา พะเยา พทัลุง เพชรบุร ีระยอง ราชบุร ีล าปาง ล าพนู เลย ศรสีะเกษ สงขลา 
สมทุรสงคราม สมทุรสาคร สระแกว้ สพุรรณบุร ีสรุาษฎรธ์านี สรุนิทร ์หนองคาย อุตรดติถ ์อุบลราชธานี

กลุ่ม 3 จงัหวดัทีพ่บผูป่้วยในชว่ง 14 วนัยอ้นหลงั แบบมี
การแพรเ่ชือ้ต่อเนื่องในพืน้ทีแ่ละไมส่ามารถหาความ
เชือ่มโยงของผูป่้วยได ้(Sustained Local Transmission) 
7 จงัหวดั

กทม. ชลบุร ีนนทบุร ีภเูกต็ สมทุรปราการ ปัตตานี ยะลา

ตำรำง ระดบัการระบาดของจงัหวดั ณ วนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2563 ตารางนี้จะมกีารปรบัเปลีย่นแปลงทุกวนั ตามขอ้มลูทีเ่กดิขึน้

ทีม่า: กระทรวงสาธารณสุข
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จงัหวดัท่ีจะเร่ิมเปิดได้จะต้องมีควำมพร้อมใน  5 ด้ำน ได้แก่

1) มีควำมเข้มข้นในมำตรกำรทำงสำธำรณสุขและกำรแพทย ์ประกอบด้วยกำรขยำยกำรตรวจให้ครอบคลุม มี
การตรวจวนิิจฉยัทีร่วดเรว็ แยกรกัษา คน้หาผูป่้วยเพิม่เตมิในบางกลุ่มประชากร มกีารตดิตามผูส้มัผสัอย่างรวดเรว็ มี
สถานที่รองรับการแยกกัก และหอพักผู้ป่วยโควิด ที่เพียงพอ สะดวกได้มาตรฐานในจังหวัด รวมถึงประเมิ น
ควำมสำมำรถและควำมพร้อมของระบบสำธำรณสุขในพื้นท่ี ซึง่รวมถงึ ชุดตรวจคดักรอง COVID-19, อุปกรณ์ 
หอ้งรกัษาผูป่้วย COVID-19, ICU, เครือ่งช่วยหายใจ และบุคคลากรทางการแพทย ์วา่ตอ้งมคีวามเพยีงพอและรองรบั
ได้

2) ท ำให้ทุกคน ทุกสงัคม และทุกพื้นท่ี เข้ำใจและปฏิบติัตำมมำตรกำรสุขลกัษณะ ลา้งมอื สวมหน้ากากอนามยั 
หรอืหน้ากากผา้ เมือ่ออกจากบา้น การมรีะยะหา่งทางกาย งดงานสงัคมทีจ่ดัใหญ่โตมคีนมาก ๆเปลีย่นเป็นงานภายใน
หมูญ่าตสินิทและครอบครวั เป็นตน้

3) เปิดให้ธรุกิจเร่ิมเดินหน้ำ โดยมีกำรประเมินควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนโดยองคก์รธรุกิจ หากมคีวามเสีย่ง
ต้องปรบัใหเ้ขา้มาสู่ความเสีย่งต ่าสุดโดยใช้มาตรการตรวจวดัไข ้เวน้ระยะห่างทางกาย ลดการใช้เสยีง การระบาย
อากาศ การลดจ านวนผูค้นทีม่าตดิต่อใชบ้รกิาร และการใชเ้ทคโนโลยใีหท้ างาน ประชุม ตดิต่อบรกิาร โดยไมต่อ้งมกีาร
พบปะกนัมาก ๆ  
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จงัหวดัท่ีจะเร่ิมเปิดได้จะต้องมีควำมพร้อมใน  5 ด้ำน ได้แก่

4. กำรปิดแหล่งแพร่โรคท่ีส ำคญั   บริกำร หรือกิจกำรท่ีมีควำมเส่ียงสูงซ่ึงถกูสืบพบว่ำเป็นแหล่งแพร่
ระบำดให้เกิดผูติ้ดเช้ือมำก ๆ อนัไดแ้ก่สถานบนัเทงิ ผบั บาร ์คาราโอเกะ สถานบรกิารทางเพศทัง้ตรงและ
แฝง สนามการพนันในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรบัการปิดกจิการอื่น ๆ ในอนาคต   ควรใช้วธิปิีดแบบจ า เพาะ 
Selective measures

5. มีระบบเฝ้ำระวังตรวจจับและคำดกำรณ์ควำมรวดเร็วของกำรแพร่ระบำดในระดับพื้นที่และ
ระดบัประเทศเพือ่จะเป็นการเตอืนและเพิม่มาตรการหรอืผ่อนคลายมาตรการตามบรบิทของแต่ละจงัหวดัหรอื
หากเป็นไปไดย้อ่ยลงไประดบัอ าเภอ

หมายเหตุ: 
1) การเคลือ่นยา้ยคนขา้มจงัหวดัสามารถเดนิทางได ้โดยปฏบิตัติามมาตรการ Social distancing (ใสห่น้ากาก ระบายอากาศ) ยกเวน้ บางพืน้ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ออก 
เนือ่งจากมกีารแพรร่ะบาด 
2) ส าหรบัการเคลือ่นยา้ยคนขา้มชายแดน และจากต่างประเทศ ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศยงัตอ้งคงมาตรการตรวจสอบ ตดิตาม และกกัตวั อยา่งเขม้ขน้
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กำรเปิดให้เร่ิมจำก กลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงต ำ่ก่อน 

แล้วค่อยทยอยเปิดในกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงปำนกลำง ควำมเส่ียงสงูตำมล ำดบั

• เส่ียงต ำ่ เร่ิมทยอยเปิดก่อน 

• เส่ียงปำนกลำง เร่ิมทยอยเปิดเป็นล ำดบัถดัมำ

• เส่ียงสงู ต้องลดระดบักำรแพรเ่ช้ือให้อยู่ในระดบัต ำ่ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

ทัง้น้ีเพื่อใหม้คีวามรอบคอบจงึ เสนอให้จดัท ำ SANDBOX ทดลองเปิดโดยมีกำรคดัเลือกจงัหวดัน ำร่อง
จ านวน 3 - 4 จงัหวดัจากกลุ่มที่ 1 และ 2 พรอ้มทัง้ท าการเกบ็ขอ้มลูและประเมนิผล เพื่อสามารถใชใ้นการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งไดก้่อนทีจ่ะเริม่ด าเนินการในจงัหวดัทัง้ 3 กลุม่

2.2: จดักลุ่มพืน้ท่ี แยกตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคเป็น 3 กลุ่มได้แก่
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จงัหวดัท่ีจะท ำกำรเปิดได้ต้องมีระบบกำรติดตำมตวัผูใ้ช้บริกำรในสถำนประกอบกำร โดย ภำคเอกชนจะร่วมมือกนัในกำร

จดัท ำ “ระบบกำรลงทะเบียนบคุคลและสถำนประกอบกำร” ทีส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งงา่ย โดยสามารถใชไ้ดใ้นโทรศพัทท์ุกรุน่

และใชง้านไดผ้า่นแอพลเิคชัน่ไลน์ซึง่ปัจจบุนัผูใ้ชง้านจ านวนมากกวา่  40 ลา้นคน และมรีะบบส ารองส าหรบัผูท้ีไ่มม่โีทรศพัทใ์นการ

ลงทะเบยีน ดงันัน้เมื่อภำครฐัตรวจพบผูติ้ดเช้ือเพ่ิมในพืน้ท่ีกจ็ะสำมำรถประสำนงำนกนัเพ่ือให้ข้อมลูผูใ้ช้บริกำรในสถำน

ประกอบได้โดยสะดวก และรวดเรว็ เพ่ือหำสำเหตวุ่ำติดมำจำกท่ีไหนและสำมำรถควบคมุได้ โดยแก้ไขกิจกรรมนัน้ๆ เป็น

พืน้ท่ีๆ ไปโดยเฉพำะ  ขณะเดยีวกนั ระบบทีใ่หผู้ใ้ชร้ายงานความเสีย่งของตวัเอง และแจง้เตอืนผูใ้ชห้ากเขา้ใกล้พืน้ทีเ่สีย่ง ทีม่ผีูต้ดิ 

COVID-19 โดยเกบ็ขอ้มลูการเดนิทางของประชาชน (Track & Trace) ยกตวัอยา่ง เชน่ application  หมอชนะ กต็อ้งมกีารสง่เสรมิ

ใหป้ระชาชนใชใ้หม้ากขึน้

+
ระบบกำรติดตำมตวัผู้ใช้บริกำรในสถำนประกอบกำร 
โดย ภำคเอกชนจะร่วมมือกนัในกำรจดัท ำ 
“ระบบกำรลงทะเบียนบุคคลและสถำนประกอบกำร”



สถำนประกอบกำร
กลุ่มสีเขียว
ควำมเส่ียงต ำ่ 

ให้สถำนประกอบกำรสำมำรถลงทะเบียนผำ่นระบบออนไลน์ด้วยตนเอง โดยท าความตกลง
ยอมรบัมาตรการทีก่ าหนดของสถานประกอบการประเภทนัน้ ๆ และสามารถพมิพ ์QR CODE ผา่น
ระบบการลงทะเบยีนส าหรบัสถานประกอบการ ทีจ่ะมเีลขประจ าตวัของรา้น เพือ่น าไปตดิในบรเิวณทีม่ี
ผูม้าใชบ้รกิาร เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารลงทะเบยีนไดโ้ดยสะดวก ส าหรบัสถานประกอบการทีไ่มส่ะดวกในการ
ใชร้ะบบออนไลน์สามารถขอลงทะเบยีนไดท้ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่ ัง้อยูไ่ด้

สถำนประกอบกำร
กลุ่มสีเหลือง
ควำมเส่ียงกลำง

หำกสถำนประกอบกำรได้ปรบัปรงุให้มีมำตรกำรตำมท่ีก ำหนดแล้ว สำมำรถลงทะเบียนกบั 
เทศบำลนคร เทศบำลเมือง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหม้กีลไกในการ
ตรวจสอบระดบัจงัหวดั เพือ่ตรวจสอบการอนุญาตทีด่ าเนินการโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ให้
การอนุญาต เป็นอยา่งมคีุณภาพ

สถำนประกอบกำร
กลุ่มสีแดง
ควำมเส่ียงสงู 

ซึง่มคีวามเสีย่งสงูใ หจ้งัหวดัพจิารณา ปิดกำรด ำเนินกำร จนกวา่จะมมีาตรการหรอืหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร ์ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มคีวามปลอดภยัจงึจะสามารถทบทวนใหส้ามารถเปิดบรกิารได้

12

กระบวนกำรอนุญำตและติดตำม3.

ส ำหรบักำรอนุญำตกิจกำรนัน้ ภำคเอกชนโดยควำมร่วมมือกบันักวิชำกำรด้ำนกำรควบคมุโรค จะ
ร่วมมือกนัในกำรจดัท ำเกณฑเ์พ่ือจดัระดบัควำมเส่ียงของกิจกำรเป็น 3 ระดบัได้แก่
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กระบวนกำรอนุญำตและติดตำม3.

ระบบกำรติดตำมตวั
ผู้ใช้บริกำรในสถำน

ประกอบกำร โดย ภำคเอกชน
จะร่วมมือกนัในกำรจดัท ำ
“ระบบกำรลงทะเบียนบุคคล
และสถำนประกอบกำร”

เพื่อ “เป็นกำรบงัคบัใช้ให้มีประสิทธิภำพ”  ให้จงัหวดัจดัให้มีกำรติดตำมผลให้เป็นไปตำม
มำตรกำรท่ีได้ก ำหนดไว้ พร้อมกบัมีกลไกจงัหวดัตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรบัระดบักำร
อนุญำตและมีบทลงโทษ หากไม่ปฏบิตัติามทีไ่ดเ้สนอมาตรการไว ้เช่น การยกเลกิการอนุญาต
ใหด้ าเนินการจนกวา่จะมกีารปรบัปรงุใหเ้ป็นมาตรการทีก่ าหนด

ทรำบเกณฑ์มำตรกำรท่ีก ำหนด และสำมำรถประเมินผล ของผู้ประกอบกำร (self-
assessment) โดยขอ้มูลการรายงานนี้จะถูกส่งต่อไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ดูแลพืน้ที่
นัน้ และสง่ต่อไปยงัจงัหวดัเพือ่ใชใ้นการตดิตามและตรวจสอบใหเ้ป็นไปอยา่งรดักุมต่อไป 

หมายเหตุ :

จากการสอบถามในระดบัท้องถิน่ เรือ่งการลงทะเบยีนการใช้งานและใชบ้รกิาร ของสถานประกอบการต่างๆ พบว่า เรือ่ง การลงทะเบยีนใช้บรกิารในสถ านประกอบการต่างของ

ประชาชนโดย Line หรอื QR Code นัน้ หากผู้ใช้บริการ ไม่ได้ลงทะเบียนในโปรแกรม หรือ ใช้ไม่เป็นหรือไม่มี โทรศพัท์มือถือนัน้ สามารถท าระบบ Manual คอืการถ่ายรูป 

ถ่ายรปูบตัรประชาชน หรอื จดชือ่-เบอรโ์ทรนัน้ กส็ามารถท าได ้// หรอื เพิม่ฟังกช์ัน่ใหเ้จา้ของสถานประกอบการอ านวยความสะดวกในการ ลงทะเบยีนใหผู้ใ้ช้งานดว้ย
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ระยะเวลำด ำเนินกำร4.

ระยะเวลำด ำเนินกำรของคณะท ำงำน

 ก าหนดมาตรการสาธารณสขุขัน้ต ่า พรอ้มม ี
คู่มือส ำหรบัสถำนประกอบกำร ภายใน 2
สปัดาห ์(4 พฤษภาคม)

 ตดิตามความคบืหน้าและผลของ Sandbox

ขัน้ตอนของกำรเปิดธรุกิจ

 ทดลองเปิดใน จงัหวดัตวัอยา่ง (Sandbox) ก่อนขยายผลไป จงัหวดัทีเ่สีย่งต ่า และปานกลาง
 วางแผนงานกระบวนการอนุมตัเิปิด ตดิตาม และการบงัคบัใชม้าตรการ อยา่งเครง่ครดั

SANDBOX
2-3 จงัหวดัตวัอยา่ง

2 อาทิตย์

ช่วงท่ี 1
1 เดือน

ช่วงท่ี 2
1 เดือน

ช่วงท่ี 3

จงัหวดั

สถานประกอบการ

จงัหวดั

สถานประกอบการ

Timeline การเปิดของ จงัหวดั / สถานประกอบการสี เขียว เหลือง แดง 
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กำรส่ือสำร5.

ทัง้น้ีเพื่อใหม้กีารส่ือสำรอย่ำงทัว่ถึงแก่ประชำชนและสถำนประกอบกำรด ำเนินกำรนัน้ ภำครฐัควร

จดัท ำแผนกำรส่ือสำรให้ ประชำชนและสถำนประกอบกำรใหร้บัทราบ และตระหนักถงึความส าคญัของ

การเปลี่ยนพฤตกิรรม รวมถึง กระบวนการอนุมตั ิตดิตาม และการบงัคบัใช้ จดัท าใหม้ ีการถาม-ตอบขอ้

สงสยัผ่านทางออนไลน์ โดยมกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจง่าย ชดัเจน และสามารถน าไปปฏบิตัติามมาตรฐานทาง

สาธารณสุข เพือ่ป้องกนัการกลบัมาแพรร่ะบาด
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เน่ืองจำกขอบข่ำยงำนมีควำมเก่ียวข้องในหลำยส่วนทัง้ ภำคเอกชน ภำครฐั และภำคประชำชน 

จึงเสนอให้มี “คณะท ำงำนร่วม” ประกอบด้วย

• ภำคเอกชน โดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

• ภำครฐั โดยกระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ(ส.ส.ส.)

• ภำคสงัคมและวิชำกำร โดยมตีวัแทนจากภาคสงัคม และวชิาการเขา้มารว่ม

• ผูเ้ก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

คณะท ำงำนร่วมในกำรด ำเนินกำร6.
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((Appendix 1) แบบ ร่ำง ประเมินควำมเส่ียงของสถำนประกอบกำร โดยมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย


