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การท า Checklist เพ่ือรบัรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอตุสาหกรรม 
เพ่ือควบคมุ ติดตาม และป้องกนัการปนเป้ือนของ COVID-19 

 
 
ข้อมลูสถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ...........................................................................................................ธุรกจิ/ประเภท............................................................................... 
ทีอ่ยู.่....................................................................................................................................เลขทีส่มาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.............................. 

ส าหรบัสถานประกอบการท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง (แนบส าเนาเอกสารมาด้วย)  
 GMP ไดร้บัการรบัรอง เมือ่................................................. วนัทีส่ ิน้สุด.......................................... ตรวจประเมนิครัง้ล่าสุด เมือ่......................................... 
 HACCP ไดร้บัการรบัรอง เมือ่............................................. วนัทีส่ ิน้สุด.......................................... ตรวจประเมนิครัง้ล่าสุด เมือ่......................................... 
 ISO 22000 ไดร้บัการรบัรอง เมือ่........................................ วนัทีส่ ิน้สุด.......................................... ตรวจประเมนิครัง้ล่าสุด เมือ่......................................... 
 
ส าหรบัสถานประกอบการท่ียงัไม่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน กรุณาติดต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือเข้ารบัการอบรมวิธีการท า 
Checklist ตามมาตรฐาน IPHA เพ่ือให้ผา่นการรบัรองตนเอง (Self-Declaration) 
 ผ่านการอบรมมาตรฐาน GMP/HACCP และวธิกีารท า Checklist ตามมาตรฐาน IPHA เมือ่..................................................................................................
ชื่อผูผ้่านการอบรม  1......................................................2………………………………………………….3…………………………………………………………. 
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โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องว่าง 

ข้อพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ 
มี ไม่มี 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการสุขอนามยัในสถานประกอบการ     
หวัข้อท่ี 1 การบริหารจดัการอาคารผลิต    
1. อาคารผลิต 
***1.1 มีการควบคุมทางเข้าและออกจากสถานที่ เช่น ป้ายระบุให้เซ็นชื่อ ตอกบัตร หรือการใช้ระบบออนไลน์       

QR Code เป็นตน้ เพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบั 

   

***1.2 มหี้องหรอืบรเิวณเฉพาะแยกเป็นสดัส่วนออกจากพื้นที่การผลติสนิคา้ ส าหรบัพนักงานทีม่อีาการเขา้เกณฑ์ 
ตดิเชือ้หรอืเป็นไข ้ไม่สบาย เพื่อประเมนิความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

   

***1.3 มีการปรับปรุงสถานที่ท างานให้สามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น เช่น การเพิ่มระบบระบายอากาศ ให้มี          
การหมุนเวยีนอากาศมากขึน้ หรอื การเพิม่ความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ อย่างน้อย 2 เดอืน 
ต่อครัง้ เป็นตน้ 

   

    1.4 มกีารตดิตัง้เครื่องกรองอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (ถา้ม)ี    
หวัข้อท่ี 2 การบริหารจดัการสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก     
2. สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
***2.1 มกีารจดัจุดลา้งมอื พรอ้มสบู่และน ้า หรอืจดัเจลแอลกอฮอลล์า้งมอื อย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ 
   (ก๊อกลา้งมอืควรเป็นแบบไมใ่ชม้อืสมัผสั) (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

***2.2 มอีุปกรณ์ทีท่ าใหม้อืแหง้ เช่น กระดาษเชด็มอืชนิดใชแ้ลว้ทิง้ เครื่องเป่ามอื (ไม่ควรใชผ้า้เชด็มอืร่วมกนั)    
2.3 มป้ีายเตอืนการลา้งมอืและวธิลีา้งทีถู่กตอ้ง    
2.4 มถีงัขยะทีม่ฝีาปิด และเป็นแบบไม่ใชม้อืสมัผสัเปิดฝา    
2.5 จดัสถานที่ อาคารผลติ และบรเิวณต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้าอย่างเหมาะสม    
เพื่อลดความแออดั 

   



หมายเหตุ 1: ขอ้ทีม่เีครือ่งหมาย *** จ าเป็นจะตอ้งมทีุกขอ้ หากยงัไมม่กีารด าเนินการหรอืมปัีญหาอื่นใดในทางปฏบิตั ิสามารถขอรบัค าแนะน าหรอืวธิดี าเนินการไดจ้ากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ 2: ขอ้อื่น ๆ ทีไ่มม่ ี*** หากไมม่ใีนขณะนี้ จะตอ้งเสนอแนวทางทีจ่ะปรบัปรุงในอนาคต โดยจะมกีารตดิตามผลการแกไ้ขในรอบของการต่ออายุการรบัรอง (หลงั 6 เดอืน) 

3/10 

 

ข้อพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 
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2.6 มีการแยกสิง่อ านวยความสะดวกระหว่างพนักงานและผู้เยี่ยมชม (Visitor) ที่เหมาะสม เช่น ห้องแต่งตวั     
อ่างลา้งมอืและอุปกรณ์ท าใหม้อืแหง้ แยกระหว่างผูเ้ยีย่มชมและพนกังาน 

   

2.7 กรณีสถานที่ท างานมหีอพกัใหก้บัพนักงานในพื้นทีส่ถานประกอบการ (ถ้าม)ี ต้องมกีารด าเนินการควบคุม 
ป้องกนัโรคทีค่รอบคลุมพืน้ทีห่อพกั เช่น มกีารจดัจุดลา้งมอื พรอ้มสบู่และน ้า หรอืการจดัใหม้เีจลแอลกอฮอลล์า้งมอื 
การเพิม่ความถีใ่นการท าความสะอาดพืน้ทีส่ว่นกลางต่าง ๆ หอ้งน ้า หอ้งสขุา บรเิวณทีร่บัประทานอาหาร เป็นตน้  

   

2.8 มกีารเหลื่อมเวลาพกัทีค่รอบคลุมทัง้เวลาพกัรบัประทานอาหารกลางวนั และพกัเบรก    
***2.9 มีการก าหนดให้พนักงาน “เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร” ในพื้นที่ส่วนกลางของสถานที่ท างาน เช่น     

การต่อแถวซือ้อาหาร การนัง่รบัประทานอาหาร การนัง่ในหอ้งประชุม การนัง่ในจุดตดิต่องาน การใชพ้ืน้ทีส่บูบุหรี่ 
จุดพกัผ่อน เป็นตน้ 

   

2.10 กรณีสถานที่ท างานมีรถรบั-ส่งพนักงาน (ถ้ามี) มีการด าเนินการควบคุม ป้องกนัโรคที่ครอบคลุมพื้นที่       
รถรบั-สง่ เช่น มกีารจดัทีน่ัง่โดยการเวน้ระยะห่างในการโดยสารรถ การท าความสะอาดภายในรถ เป็นตน้ 

   

หวัข้อท่ี 3 การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด     
3. การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด (Maintenance and Cleaning) 
***3.1 มตีารางเวลาก าหนดและวธิกีารท าความสะอาด การฆา่เชือ้พืน้ผวิสมัผสั เครื่องจกัร และอาคารสถานที่ 

   

3.2 การท าความสะอาด (Cleaning) เป็นระยะ ๆ 
3.2.1 พนกังานท าความสะอาดผ่านการอบรมวธิกีารดแูล การท าความสะอาดพืน้ผวิทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุอนามยั 

   

***3.2.2 มอีุปกรณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัพนักงานใชท้ าความสะอาดพืน้ทีห่รอืพืน้ผวิ เช่น ถุงมอื รองเทา้ยาง หน้ากาก
กนัเป้ือน สบู่ (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

***3.2.3 มีการเพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู     
ก๊อกน ้า สวติช์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรอือุปกรณ์อื่น ๆ ที่มกัมผีู้สมัผสัจ านวนมาก (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ี
ปฏิบติัจริง) 

   

***3.3 มกีารจดัการของเสยีที่ต้องสงสยัว่าปนเป้ือนเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างถูกสุขลกัษณะตามหลกัวชิาการ 
เช่น จดัจุดเฉพาะส าหรบัทิง้หน้ากากอนามยัใชแ้ลว้ 
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หมวดท่ี 2 การบริหารจดัการสุขอนามยัในกระบวนการและอาคารผลิต    
หวัข้อท่ี 1 การควบคมุการผลิตในขัน้ต้น ได้แก่ การรบัวตัถดิุบและการจดัเกบ็    
1. การควบคมุการผลิตในขัน้ต้น/พืน้ท่ีจดัเกบ็และรวบรวมวตัถดิุบรอการแปรรปูเบือ้งต้น 
***1.1 มสีภาพแวดลอ้มดา้นสขุอนามยัของการผลติในขัน้ตน้/พืน้ทีจ่ดัเกบ็และรวบรวมวตัถุดบิรอการแปรรปูเบือ้งต้น

อย่างเหมาะสม เช่น มาตรการป้องกนัการปนเป้ือนเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (จากผู้ขายหรือSupplier, การใช้
สารเคมใีนการฆา่เชือ้อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ) 

   

***1.2 มีการควบคุม/ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การจดัเก็บ การขนส่งจากผู้ขายหรือผู้แปรรูปเบื้องต้นอย่างถูก  
สขุลกัษณะ เช่น การท าความสะอาด ฆา่เชือ้ตามความถีท่ีเ่หมาะสม และสามารถควบคุมป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างมปีระสทิธผิล (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

1.3 มแีผนงานควบคุมสุขลกัษณะ เช่น การท าความสะอาด การบ ารุงรกัษาอุปกรณ์การผลติ การท าความสะอาด
และบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ หรอืเครื่องกรองอากาศอย่างสม ่าเสมอ (ถา้ม)ี (เป็นไปตามหมวดที ่1 ขอ้1.3) 

   

***1.4 มีแผนงานควบคุมป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ที่เป็นมาตรการองค์กรและ
มาตรการสว่นบุคคล จากผูข้ายหรอืผูแ้ปรรปูเบือ้งตน้ เช่น  

– มาตรการองค์กร ได้แก่ กฎระเบยีบการคดักรองผูป้ฏบิตังิานและผูม้าตดิต่อ ก่อนเขา้สถานที ่กฎระเบยีบ 
การสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั การเวน้ระยะห่าง การลา้งท าความสะอาด สภาพแวดลอ้มในการผลติ 
การสือ่สารความส าคญัของการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ฯลฯ 

– มาตรการส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเวน้ระยะห่างในการปฏบิตังิาน การสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 
การหมัน่ล้างมือ การใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ หรือเอกสารควบคุมการเข้าออก ฯลฯ      
(ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

1.5 มรีะเบยีบปฏบิตัแิละจดัท าบนัทกึใหผู้ข้ายตอ้งปฏบิตัติามเมื่อเขา้มาในสถานประกอบการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
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หวัข้อท่ี 2 การควบคมุการปฏิบติังานในกระบวนการและอาคารผลิต    
2. การควบคมุการปฏิบติังานของอาคารผลิต 

2.1 มาตรการก าจัดหรือลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือนมากับวตัถุดิบ รวมถึงส่วนประกอบและภาชนะบรรจุ        
ของอาคารผลติ 

***2.1.1 มขีอ้ปฏบิตัใินการควบคุมและป้องกนัการปนเป้ือนของเชือ้ไวรสัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สง่ใหผู้ข้าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้ของอาคารผลติ 

   

***2.1.2 มรีะบบก ากบัและติดตามการเขา้และออกจากอาคารผลติ เช่น การเซน็ชื่อ การตรวจวดัอุณหภูม ิหรอื   
การใชร้ะบบออนไลน์ QR Code เป็นตน้ 

   

***2.1.3 มรีะบบการท าความสะอาดบรเิวณผวิสมัผสัภายนอกทีม่คีวามเสีย่งต่อการปนเป้ือนของรถทีข่นสง่วตัถุดบิ 
สว่นประกอบ และภาชนะบรรจุเขา้มาในโรงงาน โดยใชน้ ้ายาฆา่เชือ้หรอืวธิกีารท าความสะอาดทีเ่หมาะสม 

   

2.1.4 ในกรณีที่บุคลากรมีการเจ็บป่วยเกิน 25% มีการจดัท าแผนประคองกิจการในกรณีเกิดการระบาดของ     
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของสถานประกอบการ (ถ้าม)ี เช่น การก าหนดใหพ้นักงานพกัในสถานประกอบการหรอื
มาตรการโรงพยาบาลสนามทีภ่าครฐัก าหนดหรอืแนะน า 

   

2.2 มาตรการก าจดัหรอืลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนมากบัวตัถุดบิ รวมถงึส่วนประกอบ และภาชนะบรรจุระดบั
บุคคล 

***2.2.1 มรีะบบการคดักรอง โดยจดัใหม้จีุดตรวจวดัอุณหภูมผิูป้ฏบิตังิานและผูม้าตดิต่องาน ก่อนเขา้ในพืน้ทีข่อง
สถานที่ท างาน และต้องไม่อนุญาตให้เข้าหากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และต้องให้ 
ผูป้ฏบิตังิานและผูม้าตดิต่องานพบแพทยท์นัท ีมกีารใสห่น้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้อย่างถูกตอ้งตลอดเวลา 
และใชแ้อพพลเิคชนั “หมอชนะ” หรอืเอกสารควบคุมการเขา้ออก (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

***2.2.2 มีการป้องกนัการปนเป้ือนจากผู้ขนส่งวตัถุดิบ ส่วนประกอบ และภาชนะบรรจุ เช่น การให้พนักงาน       
ท าความสะอาดมอืดว้ยสบู่เหลวหรอืแอลกอฮอล ์70% หรอืน ้ายาฆ่าเชือ้ทีส่ามารถก าจดัเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ก่อนสมัผสัวตัถุดบิ สว่นประกอบ และภาชนะบรรจุ (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 
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***2.2.3 จดัใหม้กีารเวน้ระยะนัง่หรอืยนืห่างกนั และเวน้ระยะห่างระหว่างการปฏบิตังิานอย่างน้อย 1 เมตร ในกรณี
ที่มีข้อจ ากัดไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ มีการแจ้งพนักงานให้งดการพูดคุยระหว่างปฏิบัติงาน และใช้ 
ระบบสือ่สารในรปูแบบอื่นตามความเหมาะสม 

   

2.3 การควบคุมสภาวะอนัตรายทีค่าดว่าจะเกดิกบัสนิคา้ (ข้อ 2.3.2 - 2.3.5 ใช้บงัคบัเฉพาะอตุสาหกรรมอาหาร
เท่านัน้) 

***2.3.1 มีการประเมนิและคาดหมายสภาวะที่อาจเป็นอนัตรายหรือการปนเป้ือนของเชื้อโรคหรือไวรสั โคโรนา 
2019 และมีการป้องกันในกระบวนการผลิตที่อาจเป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ระเบียบปฏิบัติ ด้าน
สขุอนามยั (SSOP: Sanitation Standard Operation Procedure) และมคีู่มอืวธิปีฏบิตังิานดา้นสขุศาสตร ์

   

***2.3.2 พนักงานทีร่บัวตัถุดบิ ส่วนประกอบ และภาชนะบรรจุ มกีารด าเนินการตามมาตรการพเิศษ เพื่อควบคุม
สุขอนามยัของพนักงานและสิง่แวดลอ้มในสถานทีผ่ลติอาหาร เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ในผลติภณัฑอ์าหาร 

   

2.3.3 มกีารควบคุมกระบวนการผลติและตรวจสอบคุณภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัอาหารแต่ละประเภท เช่น 
ขัน้ตอนการเตรยีมวตัถุดบิ (เช่น การลา้ง การคดัแยก) การปรบั pH ใหเ้ป็นกรด (กรณีอาหารปรบักรด) การอบแหง้ 
การใชค้วามดนัในการฆา่เชือ้ การผ่านรงัส ีการผ่านแสง UV การแช่เยน็และแช่เยอืกแขง็ เป็นตน้ 

   

2.3.4 การควบคุมอุณหภูมแิละเวลา (กรณีอาหารปรุงสกุ ผ่านความรอ้น)    
***2.3.5 มเีอกสารและขัน้ตอนวธิปีฏบิตักิารเรยีกคนืผลติภณัฑท์ีส่งสยัหรอือาจไดร้บัการปนเป้ือนเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019    
2.4 มาตรการเพิม่เตมิในขัน้ตอนการน าสนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

***2.4.1 มอีุปกรณ์ที่ใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าเขา้ตู้คอนเทนเนอร์หรอืรถบรรทุกสนิคา้ พนักงานใส่หน้ากากอนามยั
หรือหน้ากากผ้า และใส่ถุงมือระหว่างปฏิบตัิงาน ส าหรับสินค้าจะต้องบรรจุในภาชนะหีบห่อที่ป้องกนัการ
ปนเป้ือนจากภายนอก 
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***2.4.2 มกีารท าความสะอาดบรเิวณขนส่งสนิค้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่าย และบรเิวณผวิสมัผสัภายนอกที่มี
ความเสีย่งต่อการปนเป้ือนของรถบรรทุกก่อนน าสนิค้าขึน้ตู้คอนเทนเนอร์หรอืรถบรรทุกสนิค้า โดยใช้น ้ายา    
ฆา่เชือ้และวธิกีารท าความสะอาดทีเ่หมาะสม (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

2.4.3 พนักงานทีข่นสนิคา้เขา้ตู้คอนเทนเนอร์หรอืรถบรรทุกสนิคา้ต้องมกีารด าเนินการตามมาตรการทีก่ าหนด 
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บนหบีห่อ ภาชนะบรรจุของผลติภณัฑ ์

   

หมวดท่ี 3 การบริหารจดัการสุขอนามยัของบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด    
หวัข้อท่ี 1 สุขอนามยัส่วนบุคคล (Personal Hygiene)    
1. บุคลากร 
***1.1 มมีาตรการการคดักรอง โดยจดัใหม้จีุดตรวจวดัอุณหภูมผิูป้ฏบิตังิาน ก่อนเขา้ในพืน้ทีข่องสถานทีท่ างาน และตอ้ง

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ หากมอีุณหภูมริ่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซยีส และตอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานพบแพทยท์นัท ี

   

***1.2 พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา และเปลี่ยนใหม่       
ตามความเหมาะสม รวมถงึท าความสะอาด จดัเกบ็และทิง้อย่างถูกตอ้ง เพื่อลดการปนเป้ือนเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ต่อตนเอง หรอืสิง่แวดลอ้ม (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

***1.3 กรณีทีใ่ชถุ้งมอืตอ้งมกีารเปลีย่นถุงมอืตามมาตรการทีอ่งคก์รก าหนด และลา้งมอืทุกครัง้เมื่อมกีารเปลีย่นใหม่ 
รวมทัง้ลา้งมอืหลงัท ากจิกรรม เช่น จบัลกูบดิประตู ปุ่ มกดลฟิต ์เป็นตน้ 

   

***1.4 มกีารท าความสะอาดมอืดว้ยสบู่ หรอืเจลแอลกอฮอลก์่อนและหลงัส่งมอบสนิคา้ (ต้องแนบภาพถ่ายตามท่ี
ปฏิบติัจริง) 

   

2. สถานะดา้นสขุภาพ (Health Status) 
2.1 ก าหนดใหม้กีารตรวจสุขภาพเพื่อคดักรองบุคลากรทีม่คีวามเสีย่งต่อการไดร้บัหรอืแพร่กระจายเชือ้โรคไวรสั   
โคโรนา 2019 ทีอ่าจเป็นอนัตราย โดยด าเนินการตรวจสขุภาพแรกเขา้ และการตรวจสขุภาพประจ าปี 

   

2.2 มกีารเกบ็ขอ้มูลการเดนิทางของบุคลากรกรณีทีม่คีวามเสีย่ง อาท ิไปในพื้นที่เสีย่ง/ใกลช้ดิ คนที่เป็นโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
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3. มแีนวทางการส่งต่อในกรณีเมื่อพบพนักงานเจบ็ป่วย หรอืไดร้บับาดเจบ็ หรอืพบพนักงานต้องสงสยัมคีวามเสีย่ง
ในการเป็นโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อเขา้รบัการตรวจรกัษาในโรงพยาบาล 

   

***4. มนีโยบายให้ผู้ที่มอีาการผิดปกติ หรอืมอีาการสงสยัว่าจะป่วย เป็นโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หยุดอยู่บ้าน 
อย่างน้อย 14 วนั 

   

*** 5. มีการติดตามผู้ปฏิบัติงานที่ต้องกักกันตัวที่บ้านอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  เช่น        
การโทรศพัทเ์ยีย่ม VDO Call 

   

***6. การจดัการความสะอาดสว่นบุคคล 
***6.1 การก าหนดใหม้รีะเบยีบปฏบิตักิารลา้งมอื การท าใหม้อืแหง้ การฆ่าเชือ้ทีม่อื โดยก าหนดวธิกีารและความถีท่ี่

เหมาะสม เช่น ก่อนการปฏบิตังิาน หลงัจากพกัหรอืไปหอ้งน ้า ก๊อกน ้าควรเลอืกใชแ้บบไม่ใชม้อืสมัผสั และใชส้บู่
หรอืแอลกอฮอลล์า้งมอื 

   

***6.2 ชุดเสือ้ผา้ของพนกังาน ต้องมกีารซกั ตากหรอือบแหง้ ไม่ใหเ้กดิการอบัชืน้ ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยี์
และไวรสั 

   

***6.3 ถุงมือมีการก าหนดความถี่การเปลี่ยน กรณีเป็นถุงมือใช้ครัง้เดียว และเปลี่ยนเมื่อพบว่ามีการฉีกขาดหรือ
ปนเป้ือนสิง่สกปรก มอืทีส่วมใสถุ่งมอืตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนสวมใสถุ่งมอื 

   

7.พฤตกิรรมสว่นบุคคล 
7.1 ส าหรบัของทีม่กีารจบัตอ้งบ่อย ๆ เช่น ธนบตัร เหรยีญ ใหพ้นกังานลา้งมอืหรอืเปลีย่นถุงมอืทุกครัง้ 

   

8.การควบคุมผูเ้ยีย่มชม 
8.1 มกีารคดักรองและใชแ้อพพลเิคชนั “หมอชนะ” หรอืเอกสารควบคุมการเขา้ออก (ถา้ม)ี 

   

8.2 มกีารจดัท ากระจก/แผ่นใสกัน้ในจุดที่พนักงานต้องสื่อสารพูดคุยกบัผู้อื่นทัง้ภายใน และภายนอกองค์กรใน
ระยะประชดิตวั (ในกรณีทีม่จีุดท างานในลกัษณะนี้ เช่น แผนกประชาสมัพนัธ/์ต้อนรบั แผนกหรอืจุดรบัเอกสาร
ของพนกังานหรอืลกูคา้) 

   



หมายเหตุ 1: ขอ้ทีม่เีครือ่งหมาย *** จ าเป็นจะตอ้งมทีุกขอ้ หากยงัไมม่กีารด าเนินการหรอืมปัีญหาอื่นใดในทางปฏบิตั ิสามารถขอรบัค าแนะน าหรอืวธิดี าเนินการไดจ้ากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ 2: ขอ้อื่น ๆ ทีไ่มม่ ี*** หากไมม่ใีนขณะนี้ จะตอ้งเสนอแนวทางทีจ่ะปรบัปรุงในอนาคต โดยจะมกีารตดิตามผลการแกไ้ขในรอบของการต่ออายุการรบัรอง (หลงั 6 เดอืน) 
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ข้อพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ 
มี ไม่มี 

8.3 กรณีสถานทีท่ างานมกีารใหบ้รกิารทีพ่นกังานตอ้งตดิต่อกบับุคคลภายนอกเป็นประจ า มกีารจดัใหม้มีาตรการ
ใ นก า ร ลดค ว าม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร สัม ผั ส เ ชื้ อ  เ ช่ น  ก า ร ใ ช้ ร ะ บบก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ไ ม่ ล ง จ า ก ร ถ  
(drive-through service) การใชร้ะบบ cashless การใชร้ะบบยื่นเอกสารแบบ online เป็นตน้ 

   

หวัข้อท่ี 2 การบริหารข้อมูล ผลิตภณัฑแ์ละการให้ความรูก้บัผูบ้ริโภค    
1. ข้อมูลผลิตภณัฑแ์ละการให้ความรูก้บัผูบ้ริโภค (Product Information and Consumer Awareness) 

1.1 มกีารให้ผู้บรโิภคสอบกลบัหมายเลข/รหสัรุ่น (lot no.) ของผลติภณัฑ์เพื่อตรวจสอบที่มาของการผลติ และ 
การกระจายสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภคดว้ยมาตรฐานรหสั Bar code หรอื QR Code อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   

1.2 มกีารใหค้วามรูห้รอืการสื่อสารกบัผูบ้รโิภค เช่น วธิกีารใชผ้ลติภณัฑ ์การอุ่นใหร้อ้นก่อนรบัประทาน การเกบ็
รกัษา อายุผลติภณัฑ ์

   

หวัข้อท่ี 3 การอบรม (Trianning)    
1. การอบรม (Training) 

1.1 มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่พนักงานในเรื่องต่อไปนี้ (ต้องแนบ
ภาพถ่ายตามท่ีปฏิบติัจริง) 

   

– การคดักรอง วดัไข ้    
– การสวมหน้ากาก    
– การลา้งมอื    
– การเวน้ระยะห่าง    
– การท าความสะอาด    
– การลดความแออดั    

1.2 การจดัท าแผนการฝึกอบรม การสร้างจติส านึกด้านการป้องกนั โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ความส าคญั
ของการปฏบิตัติามระบบ 

   



หมายเหตุ 1: ขอ้ทีม่เีครือ่งหมาย *** จ าเป็นจะตอ้งมทีุกขอ้ หากยงัไมม่กีารด าเนินการหรอืมปัีญหาอื่นใดในทางปฏบิตั ิสามารถขอรบัค าแนะน าหรอืวธิดี าเนินการไดจ้ากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ 2: ขอ้อื่น ๆ ทีไ่มม่ ี*** หากไมม่ใีนขณะนี้ จะตอ้งเสนอแนวทางทีจ่ะปรบัปรุงในอนาคต โดยจะมกีารตดิตามผลการแกไ้ขในรอบของการต่ออายุการรบัรอง (หลงั 6 เดอืน) 

10/10 

 

ข้อพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ 
มี ไม่มี 

1.3 การอบรมหวัขอ้สุขลกัษณะของพนักงาน เมื่ออยู่ที่พกัอาศยั เช่น การท าความสะอาดที่พกั เครื่องแต่งกาย 
การใชห้อ้งสขุา การรบัประทานอาหาร การเวน้ระยะห่างในชุมชน เพื่อนบา้น 

   

1.4 มกีารประเมนิใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัการจดัการความเครยีด หรอืสภาพปัญหาทางจติใจทีอ่าจเกดิขึน้จาก
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ถา้ม)ี 

   

1.5 มกีารอบรมใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งของการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019    

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลการประเมนิรบัรองตนเอง (Self-Declaration) ขา้งต้นและเอกสารทีน่ ามาแสดงประกอบการพจิารณาถูกต้องเป็นความจรงิทุกประการ และพรอ้มทีจ่ะอ านวย
ความสะดวกแก่เจา้หน้าทีใ่นการซกัถาม ตรวจสอบสถานประกอบการ รวมทัง้ขอเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิ หากปรากฏทราบในภายหลงัว่าขอ้มูลในเอกสารหรอืหลกัฐานดงักล่าวเป็นเทจ็ 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระงบั ยกเลกิ หรอืเพกิถอนเอกสารรบัรอง และผลการประเมนิรบัรองตนเองของสถานประกอบการทัง้หมด และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัสถานประกอบการทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: ปรบัมาจาก Checklist ส าหรบัตรวจประเมนิตามมาตรการพเิศษเพื่อควบคุมสุขอนามยัของพนักงานและสิง่แวดล้อมในสถานที่ผลติอาหารเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลติภณัฑอ์าหารส่งออก และใชแ้นวทางตาม GUIDELINES ON THE APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE TO THE 
CONTROL OF VIRUSES IN FOOD (CAC/GL 79-2012) และผ่านการหารอืของกรมควบคุมโรค สถาบนัอาหาร และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอแลว้ 
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