




2 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	 สสปน.	

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 เพื่อพัฒนำและ 

ยกระดับผู้ประกอบกำรด้ำนสถำนที่จัดงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล	 ทั้งน้ี	 สสปน.	 มีนโยบำยอย่ำง

ชัดเจนที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับกำรแข่งขันของนำนำประเทศ	 รวมถึงกำร 

ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 เป้ำหมำยหลักในกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลที ่

ตัง้เป้ำหมำยให้อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหนึง่ในธรุกจิท่ีสร้ำงรำยได้หลกัของประเทศ	โดยให้ควำมส�ำคัญ

ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพของสถำนที่และบริกำร	 รวมถึงกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมด้วย	

	 คูมื่อกำรประเมินมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดักจิกรรมพเิศษ)	

จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ	ติดตำม	 ให้ค�ำแนะน�ำ	 และประเมินคุณภำพมำตรฐำน

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	เพื่อรองรับกำรจัดกิจกรรมที่มีควำม

หลำกหลำย	ของกลุม่องค์กรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	รวมทัง้เป็นช่องทำงให้ท้ังผูป้ระกอบกำร

ภำคเอกชน	และหน่วยงำนภำครฐั	ทีมี่ศกัยภำพในกำรลงทนุ	ก่อสร้ำงหรอืปรบัปรุงสถำนทีจ่ดักจิกรรม

พเิศษเพิม่ขึน้	ในกำรนี	้สสปน.ได้มอบหมำยให้	คณะนกัวจิยัของคณะสงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์		

มหำวิทยำลัยมหิดล	 เป็นผู้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนฉบับนี้	 โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำง

ดีจำก	สมำคม	ผู้ประกอบกำร	ผู้ใช้บริกำร	และหน่วยงำนที่มีบทบำทเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมพิเศษ 

ทั้งภำครัฐและเอกชนเป็นอย่ำงดี	

	 สสปน.	 ขอขอบพระคุณทุกภำคส่วนที่ให้ควำมส�ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำคู่มือ

ประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	 จนส�ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์	มำ	ณ	ที่นี้ด้วย

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ 

คณะนักวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทที่1 บทน�า

1.1 หลักการและเหตุผล
	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	 สสปน.	 

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรมำตรฐำสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 เพ่ือพัฒนำ	 และ 

ยกระดับผู้ประกอบกำรด้ำนสถำนที่จัดงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล	โดย	สสปน.	มีนโยบำยอย่ำงชัดเจน

ที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับกำรแข่งขันของนำนำประเทศ	รวมถึงกำรก้ำวเข้ำ

สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 อันเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลที ่

ตั้งเป้ำหมำยให้อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้ำงรำยได้หลักของประเทศ	ทั้งนี้	สสปน.ได้ให้

ควำมส�ำคญัทัง้ในแง่ปรมิำณและคณุภำพของสถำนท่ีและบริกำร	รวมถงึกำรรกัษำทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมด้วย	

	 จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจอันเก่ียวเนื่องกับกำรจัดกิจกรรมพิเศษ	 (Special Event) 

ในประเทศไทย	 เช่น	 กำรจัดงำนเปิดตัวสินค้ำ	 กำรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นรำงวัลและสร้ำงขวัญ 

ก�ำลังใจภำยในองค์กร	 เป็นต้น	 ในทุกภูมิภำคของประเทศ	 ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่หลำย 

ภำคส่วน	 อำทิ	 ผู้จัดงำน	 (Organizer)	 ธุรกิจที่มำร่วมงำน	 เจ้ำของสถำนที่จัดงำน	 บริกำรขนส่ง

สำธำรณะ	 บริกำรสำธำรณูปโภค	 และอีกมำกมำยที่ได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรมพิเศษ 

เหล่ำนี	้ในขณะเดยีวกันควำมต้องกำรเกีย่วกบัสถำนทีจั่ดกิจกรรมพิเศษ	(Special Event Venue )  

เริ่มมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น	 เจ้ำของงำนหรือผู้จัดงำนต่ำงต้องกำรหำสถำนที่แปลกใหม่เพ่ือ

ให้กำรจัดกิจกรรมพิเศษมีควำมน่ำสนใจ	 อันเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำม

ประทับใจแก่ผู ้มำร่วมงำนให้มำกขึ้น	 ดังนั้นควำมหลำกหลำยของสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ 

จึงเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 มีสถำนที่หลำยประเภทให้เลือกใช้นอกเหนือจำกกำรจัดงำนในห้องประชุมหรือ

ศูนย์กำรค้ำแล้ว	ก็ยังมีสถำนที่จัดงำนรูปแบบอื่นเกิดขึ้น	เช่น	สวนสำธำรณะ	สวนรุกขชำติ	ชำยหำด	 
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อุทยำนแห่งชำติ	สนำมกีฬำ	โบรำณสถำน	ศูนย์วัฒนธรรม	ฯลฯ	เป็นต้น

	 ด้วยควำมหลำกหลำยของสถำนท่ีจัดกิจกรรมพิเศษเหล่ำนี้	 อีกทั้งเพื่อให้กำรพัฒนำ 

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษทั้งหลำยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของผู้ใช้บริกำรได	้

และเพื่อให้กำรจัดงำนต่ำง	 ๆ	 ในสถำนที่เหล่ำนี้อยู่ในกรอบที่เหมำะสม	 ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย	

ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อควำมเดือดร้อนร�ำคำญแก่ชุมชนใกล้เคียง	อีกทั้งกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

พบว่ำประเทศไทยยังไม่มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษแต่อย่ำงใด	 และเพื่อเป็น 

กำรยกระดับกำรพัฒนำสถำนท่ีจัดกิจกรรมพิเศษของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนำนำประเทศ	 

จึงควรจัดท�ำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น	 เพ่ือ

เป็นเกณฑ์และแนวทำงในกำรส่งเสริมสถำนท่ีจัดกิจกรรมพิเศษให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นจนเป็นที่

ยอมรับในระดับนำนำชำติ	 และเพื่อให้ประเทศไทยมีมำตรฐำนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของ 

อุตสำหกรรมไมซ์ต่อไป	 สสปน.	 จึงได้ด�ำริโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

ประเภทสถำนทีจั่ดกจิกรรมพเิศษขึน้	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของกำรขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมไมซ์ให้เตบิโต

อย่ำงรวดเร็วและมั่นคงต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
	 เพื่อพัฒนำมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 ประเภทสถำนท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ	 

(Special Event Venue)

1.3 ผลลัพธ์
	 คู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	ประเภทสถำนทีจ่ดักจิกรรมพเิศษ	

(Special Event Venue)
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ขั้นตอน วิธีด�ำเนินกำร	/	กิจกรรม

1.	 ด�ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ

เ อ ก ส ำ ร แล ะ ง ำน วิ จั ย ที่ 

เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ำมำก�ำหนด

กรอบแนวคิดเพื่อกำรจัด

ท�ำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำน

ที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

2.	 พัฒนำ	 (ร่ำง)	 คู ่มือกำร

ประเมินมำตรฐำนสถำนท่ี 

จดังำนประเทศไทย	(ประเภท

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

1.1	 วิเครำะห์ข ้อมูลจำกเอกสำร	 กฎหมำย	 กฎระเบียบ	 

ที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสถำนที่จัดงำน	 ประเภทสถำนที่

จัดกิจกรรมพิเศษ	 (Special Event Venue) ทั้งใน	 และ 

ต่ำงประเทศ

1.2	 วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถำนที ่

จัดกิจกรรมพิเศษ	(Special Event Venue)

1.3	 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำกรอบแนวคิดร่ำง

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษ)	

1.1	ประชมุกลุม่ผูท้รงคณุวฒุ	ิครัง้ที	่1	ในวนัพุธที	่29	มนีำคม	2560	

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำร

มหำชน)	 	 เพื่อพิจำรณำกรอบแนวคิดร่ำงมำตรฐำนสถำนที่ 

จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

1.2	 วิเครำะห์ข้อมูล	 สรุปผล	 และสร้ำงตัวช้ีวัดตำมกรอบ

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษ)	ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

1.3	ก�ำหนดหลักเกณฑ์	และเงื่อนไขต่ำงๆ	เกี่ยวกับกำรประเมิน

มำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษ)

1.4	 จัดท�ำ	 (ร่ำง)	 คู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตารางที่ 1.1	กระบวนกำรจัดท�ำมำตรฐำน

1.4 กระบวนการจัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ 
จัดกิจกรรมพิเศษ)



8 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ขั้นตอน วิธีด�ำเนินกำร	/	กิจกรรม

3.	 ทดลองใช้	 (ร่ำง)	 คู่มือกับ

กลุ่มเป้ำหมำยและปรับปรุง

แก้ไขคู่มือ

  

4.	 จัดประชุมกลุ ่มผู ้ทรง

คุณวุฒิ	 เพื่อพิจำรณำ	 (ร่ำง)	

คู่มือกำรประเมินมำตรฐำน

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรม

พิเศษ)	

5.	 จัดท�ำคู ่มือกำรประเมิน

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำน

ที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	 ฉบับ

สมบูรณ์

3.1	รับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง	 (Public 

Hearing)	ในพื้นที่เป้ำหมำย	6	พื้นที่	ดังนี้

	 ครั้งที่	1	จังหวัดเชียงใหม่	วันพฤหัสบดีที่	20	เมษำยน	2560	

	 ครั้งที่	2	จังหวัดขอนแก่น	วันพฤหัสบดีที่	27	เมษำยน	2560

	 คร้ังที	่3	เมอืงพทัยำ	จงัหวดัชลบรุ	ีวนัพฤหสับดทีี	่4	พฤษภำคม	2560

	 ครั้งที่	4	จังหวัดภูเก็ต	วันอังคำรที่		30	พฤษภำคม	2560

	 ครั้งท่ี	 5	 อ�ำเภอหำดใหญ่	 จังหวัดสงขลำ	 วันพฤหัสบดีที่	 1	 

	 มิถุนำยน	2560

	 ครั้งที่	6	กรุงเทพมหำนคร	วันอังคำรที่	6	มิถุนำยน	2560	

3.2	วิเครำะห์ข้อมลูผลกำรรบัฟังควำมคดิเห็นจำกพืน้ทีเ่ป้ำหมำย	

6	 พื้นที่	 และท�ำกำรปรับปรุงตัวชี้วัด	 และก�ำหนดค่ำน�้ำหนัก 

ตัวชี้วัด	 ในร่ำงคู ่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	

4.1	 จัดประชุมกลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ครั้งที่	 2	 ในวันศุกร์ที่	 9	 

มิถุนำยน	2560	เพื่อพิจำรณำ	(ร่ำง)	คู่มือกำรประเมินมำตรฐำน

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

4.2	 วิเครำะห์ข้อมูล	 สรุปผล	 และจัดท�ำคู ่มือกำรประเมิน

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนท่ีจัด

กิจกรรมพิเศษ)	ตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

จัดพิมพ์คู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	 ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อเผยแพร่

ต่อกลุ่มเป้ำหมำยและสำธำรณะ



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 9

ขั้นตอนที่	1	

ศึกษำค้นคว้ำและวิจัยเพื่อก�ำหนดกรอบมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	)

ภาพท่ี 1.1 วิธีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนท่ีจัด

กิจกรรมพิเศษ)

ขั้นตอนที่	2	

พัฒนำ	(ร่ำง)	คู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	)

ขั้นตอนที่	3	

ทดลองใช้	(ร่ำง)	คู่มือกับกลุ่มเป้ำหมำยและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ

ขั้นตอนที่	4	

จัดประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำ	(ร่ำง)	คู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	)

ขั้นตอนที่	5	

จัดท�ำคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่ 

จัดกิจกรรมพิเศษ	)	ฉบับสมบูรณ์
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บทที่2 การตรวจ
ประเมินมาตรฐาน

2.1 นิยามปฏิบัติการ 
 2.1.1 กิจกรรมพิเศษ (Special Event)	 หมำยถึง	 งำนหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกวำระ

โอกำสพิเศษไม่ว่ำจะเพื่อควำมบันเทิง	 ควำมเกี่ยวข้องด้ำนวัฒนธรรมหรือควำมเช่ือ	 เหตุผลเฉพำะ

บุคคลหรือองค์กร	 ซึ่งจัดขึ้นนอกเหนือไปจำกกิจกรรมปกติในชีวิตประจ�ำวัน	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ควำมรู้	 เฉลิมฉลอง	 สร้ำงควำมบันเทิง	 หรือสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆ	 ให้กับกลุ่มคนต่ำงๆ	 

(อ้ำงอิงจำก	Introduction to MICE Industry – MICE	101,	สสปน.	2559)

 2.1.2 สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue)	หมำยถึง	สถำนที่จัดงำน 

ที่เกิดจำกวำระโอกำสพิเศษไม่ว่ำจะเพื่อควำมบันเทิง	 ควำมเกี่ยวข้องด้ำนวัฒนธรรมหรือควำมเชื่อ	

เหตุผลเฉพำะบุคคลหรือองค์กร	 ซึ่งจัดขึ้นนอกเหนือไปจำกกิจกรรมปกติในชีวิตประจ�ำวัน	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้	 เฉลิมฉลอง	 สร้ำงควำมบันเทิง	 หรือสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆ	 ให้กับ

กลุ่มคนต่ำงๆ	ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นจุดรวมผู้ร่วมงำน	(Holding Area)	และพื้นที่สนับสนุน	 

(Supporting Area)

2.2 เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการสมัครขอรับการตรวจประเมิน
	 องค์กรที่สนใจขอรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภท

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 2.2.1 ก่อนการตรวจประเมิน

	 	 1)	ปฏิบติัตำมระเบยีบและกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัประเภทกำรประกอบกิจกำรของตน

อย่ำงถูกต้อง	ทัง้นีใ้นกำรยืน่ใบสมคัรขอรบักำรตรวจประเมินส�ำหรบัภำคเอกชนต้องแนบหลกัฐำนกำร

จดทะเบียนพำณิชย์	ตำมประเภทของกำรด�ำเนินกิจกำร	ยกเว้นหน่วยงำนรำชกำร	และยื่นหลักฐำน

อื่นๆ	ประกอบตำมที่ระบุในใบสมัคร



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 11

	 	 2)	 สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษท่ีขอรับกำรตรวจประเมิน	 มีเจ้ำของหรือผู้รับผิดชอบ 

บริหำรจัดกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำย	

	 	 3)	 จุดรวมผู้ร่วมงำน	 (Holding Area)	 ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมหลัก	 กำรแสดง	 

จัดเลี้ยง	หรือประกอบพิธีกำรที่ส�ำคัญของงำนที่มีขนำดที่ดินผืนเดียวกันต้องไม่น้อยกว่ำ	300	ตำรำง

เมตร		โดยอำจเป็นพื้นที่หรือบริเวณกลำงแจ้ง	พื้นที่ในอำคำร	หรือ	กลำงแจ้งรวมกับในอำคำร

	 	 4)	 พื้นที่สนับสนุน	 (Supporting Area)	 ที่เจ้ำของสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	 

จดัไว้เพือ่สนบัสนนุกำรจดักจิกรรมพเิศษ	โดยก�ำหนดเป็นสัดส่วน	3:1	หมำยถงึ	พ้ืนทีจุ่ดรวมผูร่้วมงำน	 

3	ส่วน	ต่อพื้นที่สนับสนุน	1	ส่วน	ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่จอดยำนพำหนะ

	 	 5)	แสดงแผนผังของสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษชัดเจน	ทั้งแผนผังของจุดรวมผู้ร่วมงำน	

(Holding Area)	และแผนผังของพื้นที่สนับสนุน	(Supporting Area)	โดยต้องระบุขนำดของ

พื้นที่แต่ละจุดเป็นตำรำงเมตร

	 	 6)	ไม่เป็นสถำนที่ในเขตที่ถูกทำงรำชกำรประกำศให้เป็นพื้นที่หรือบริเวณอันตรำย	

	 	 7)	 องค์กรท่ีสมัครขอรับกำรตรวจประเมินจะต้องท�ำกำรตรวจประเมินตนเอง	 (Self-

Assessment)	 ตำมคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษ)	และน�ำส่งรำยงำนกำรตรวจประเมินตนเอง	พร้อมใบสมัคร	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด

 2.2.2 การตรวจประเมิน

	 	 1)	ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อม	

	 	 	 1.1)	จัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษที่ขอรับกำรตรวจประเมินให้มีควำมพร้อม	

	 	 	 1.2)	จดัสถำนทีส่�ำหรบักำรประชมุของผูต้รวจประเมนิ	ทีป่รกึษำและผูใ้ห้ข้อมลูของ 

	 	 	 	 องค์กร	โดยให้อยูใ่กล้เคียงกับสถำนท่ีจดักจิกรรมพเิศษทีข่อรบักำรตรวจประเมนิ	

	 	 	 1.3)	จัดเตรียมกำรน�ำเสนอข้อมูล	และตอบข้อซักถำมของผู้ตรวจประเมิน	

	 	 	 1.4)	จัดเตรียมเอกสำร	หลักฐำนกำรด�ำเนินงำน	เช่น	ใบจดทะเบียนธุรกิจ	จดหมำย	 

	 	 	 	 ประกำศ	ค�ำสัง่	รปูภำพ	แผนผงั	แผนภูม	ิตำรำงท�ำงำน	แบบฟอร์ม	แบบประเมนิ 

	 	 	 	 ควำมพึงพอใจ	รำยงำน	ใบเสร็จ	ใบสั่งซื้อ	ฯลฯ	เพื่อใช้อ้ำงอิงกำรปฏิบัติตำม 

	 	 	 	 ตัวชี้วัด	

	 	 2)	ขั้นตอนกำรตรวจประเมิน	

	 	 	 2.1)	ผู้ตรวจประเมิน	ที่ปรึกษำ	และผู้ให้ข้อมูลขององค์กรเข้ำประชุมร่วมกัน

	 	 	 2.2)	ผู้ให้ข้อมูลขององค์กรน�ำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
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	 	 	 2.3)	ผู้ตรวจประเมินท�ำกำรตรวจสอบเอกสำรและซักถำม

	 	 	 2.4)	ผู ้ให้ข้อมูลขององค์กรน�ำผู ้ตรวจประเมินและที่ปรึกษำ	 เยี่ยมชมสถำนที่ 

	 	 	 	 จัดกจิกรรมพเิศษทีข่อรบักำรตรวจประเมนิ	(จดุรวมผูร่้วมงำน	(Holding Area)  

	 	 	 	 และพื้นที่สนับสนุน	(Supporting Area))	พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยควำม 

	 	 	 	 สะดวกในกำรเยี่ยมชม	

	 	 	 2.5)	ผู้ตรวจประเมินสรุปกำรตรวจเบื้องต้น	 และที่ปรึกษำให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้แทน 

	 	 	 	 องค์กร

 2.2.3 หลังการตรวจประเมิน

	 	 1)	กำรตัดสินและแจ้งผลกำรตรวจประเมิน

	 	 	 1.1)	สสปน.	 น�ำผลกำรตรวจประเมินเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำน 

	 	 	 	 ที่ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจำรณำรับรองผลกำรตรวจประเมิน	

	 	 	 1.2)	สสปน.	ส่งหนังสือแจ้งให้องค์กรทรำบผลกำรตรวจประเมิน

	 	 	 1.3)	สสปน.	จัดให้มีพิธีมอบตรำสัญลักษณ์แก่องค์กรที่ผ่ำนกำรรับรอง

	 	 2)	กำรรับมอบและติดตั้งตรำสัญลักษณ์

	 	 	 2.1)	ตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัด 

	 	 	 	 กิจกรรมพิเศษ)	มีอำยุกำรรับรอง	3	ปี	

	 	 	 2.2)	ตดิต้ังตรำสญัลกัษณ์ไว้ในจดุทีส่ำมำรถให้ผูม้ำติดต่อใช้บริกำรสำมำรถมองเหน็ 

	 	 	 	 ได้ชัดเจน	

	 	 	 2.3)	แสดงตรำสัญลักษณ์	 และช่วงเวลำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนบนเอกสำร 

	 	 	 	 เผยแพร่	เอกสำรประกอบกำรขำย	และเว็บไซต์	เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับทรำบ	

	 	 3)	กำรติดตำมผล

	 	 	 3.1)	มีกำรติดตำมผลกำรรับรองมำตรฐำนภำยหลังจำกที่ออกใบรับรองแล้ว 

	 	 	 	 อย่ำงน้อย	1	ครั้ง/ปี

	 	 	 3.2)	กรณีที่มีกำรร้องเรียนว่ำผู้ได้รับกำรรับรองมิได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสถำนที่ 

	 	 	 	 จดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดักจิกรรมพเิศษ)	ตำมท่ีได้รบักำรรบัรอง	 

	 	 	 	 สสปน.หรอืหน่วยงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำย	จะด�ำเนนิกำรตรวจสอบ	เพือ่พจิำรณำ 

	 	 	 	 ต่อไป
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	 	 4)	กำรเรียกคืนและกำรส่งมอบตรำสัญลักษณ์

	 	 	 4.1)	กรณีหมดอำยุกำรรับรองมำตรฐำน	ให้ส่งมอบตรำสัญลักษณ์คืน

	 	 	 4.2)	กรณีที่ผู้ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย 

	 	 	 	 ตำมที่ได้รับกำรรับรองและไม่ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำ 

	 	 	 	 ที่ก�ำหนด	 สสปน.	 มีอ�ำนำจสั่งพักใช้ตรำสัญลักษณ์ได้ไม่น้อยกว่ำ	 45	 วัน	 

	 	 	 	 แต่ไม่เกิน	90	วัน	

	 	 	 4.3)	สสปน.	มีอ�ำนำจเพิกถอนกำรรับรองและขอคืนตรำสัญลักษณ์ได้	หำกผู้ได้รับ 

	 	 	 	 กำรรบัรองถกูสัง่พกัแล้วยงัไม่ด�ำเนนิกำรตำมทีไ่ด้รบักำรรบัรอง	และ/หรอืตำม 

	 	 	 	 ที่เห็นสมควร	และผู้ถูกเพิกถอนต้องส่งคืนตรำสัญลักษณ์

2.3 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตรวจประเมิน
	 กำรก�ำหนดองค์ประกอบ	 ตัวช้ีวัด	 และเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัด

งำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	 ได้ประยุกต์วิธีกำรประเมินแบบ	Rubrics*  

มำพฒันำเป็นแบบประเมนิในคร้ังนี	้ทัง้น้ีเพือ่ต้องกำรให้ผลกำรประเมนิสำมำรถสะท้อนคณุภำพโดย

รวมของแต่ละตัวชี้วัดได้ชัดเจนขึ้น

**Rubric scoring คือ เครื่องมือการให้คะแนน (Scoring tool) ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่างเกณฑ์

การให้คะแนน (Scoring criteria) กบั ระดบัคะแนน (Scoring scale) เพือ่ระบุความแตกต่างของระดับ

คุณภาพหรือ ประสิทธิภาพ (Proficiency) ของตัวชี้วัด

 2.3.1 องค์ประกอบในการตรวจประเมิน

	 กำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดักจิกรรมพิเศษ)	

มีองค์ประกอบที่ต้องตรวจประเมินด้วยกัน	4	ด้ำน	คือ

	 	 1)	ด้ำนกำยภำพ	(Physical Component – P)	หมำยถึง	พื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษ	

ทั้งในส่วนของพื้นที่จุดรวมผู้ร่วมงำน	พื้นที่สนับสนุน	และสิ่งสนับสนุนต่ำง	ๆ

	 	 2)	 ด้ำนควำมปลอดภัย	 (Safety and Security Component - SF)	หมำยถึง	 

กำรเฝ้ำระวัง	 กำรป้องกันภัยที่อำจเกิดข้ึน	ทั้งภัยจำกกำรปฏิบัติงำน	ภัยจำกบุคคล	ภัยก่อกำรร้ำย	

และภัยธรรมชำติ

	 	 3)	ด้ำนกำรสนับสนุน	(Supporting Component – SP)	หมำยถึง	กำรสนับสนุน

และกำรให้บริกำร	ทั้งในด้ำนสถำนที่	อุปกรณ์	ข้อมูล	และบุคลำกร
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ด้ำนกำรประเมิน จ�ำนวนตัวชี้วัด

	 	 4)	ด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน	 (Sustainability  Component – ST)	หมำยถึง	

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	กำรกระจำยรำยได้	และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

 2.3.2 ตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน

	 ตัวช้ีวัดในกำรตรวจประเมิน	 4	 ด้ำน	 ประกอบด้วย	 คือ	 ด้ำนกำยภำพ	 (Physical  

Component : P)	 ด้ำนควำมปลอดภัย	 (Safety and Security Component: SF)  

ด้ำนกำรสนบัสนนุ	(Support Component : SP)	และด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื	(Sustainability 

Component : ST)	โดยแต่ละด้ำนมีจ�ำนวนตัวชี้วัด	ดังตำรำงที่	2.2

ตารางที่ 2.1	จ�ำนวนตัวชี้วัดตำมประเภทองค์กรและด้ำนกำรประเมิน

2.4 เกณฑ์การตรวจประเมิน
	 กำรก�ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)		ประกอบด้วยเกณฑ์ดังนี้

	 2.4.1	ควำมสมบูรณ์ของตัวชี้วัด

	 ตัวชี้วัดทุกตัวต้องได้รับกำรตรวจประเมินในระดับ	“มี”	หำกพบว่ำตัวชี้วัดใดอยู่ในระดับ	

“ไม่มี”	 องค์กรจะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขให้อยู่ในระดับ	 “มี”	 ภำยใน	 45	 วัน	 โดยต้องส่งหลักฐำน 

กำรแก้ไขให้	สสปน.	พิจำรณำไม่เกินเวลำที่ก�ำหนด

	 2.4.2	กำรให้คะแนนตัวชี้วัด

	 ทุกตัวชี้วัดต้องได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพ	 โดยพิจำรณำเกณฑ์จ�ำนวนคุณภำพ 

ของแต่ละตัวชี้วัด	ที่ก�ำหนดไว้	เป็น	“ซึ่งประกอบด้วย”	ข้อละ	1	คะแนน	โดยเกณฑ์คะแนนที่ผ่ำน

มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	90	

11

4

9

4

รวม

1. กายภาพ (P)

2. ความปลอดภัย (SF)

3. การสนับสนุน (SP)

4. การจัดการอย่างยั่งยืน (ST)

28
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ตารางที่ 2.2	 เกณฑ์กำรผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภท 

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ประเภท คะแนนเต็มจ�ำนวนตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนนที่ผ่ำนมำตรฐำน

สถานที่จัด

กิจกรรมพิเศษ

ร้อยละ	100

หรอื	105	คะแนน
28	ตัวช้ีวัด

ร้อยละ	90

หรือ	94.5	คะแนน

2.5 คณะกรรมการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ 
จัดกิจกรรมพิเศษ) ประกอบด้วย
  2.5.1 คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน	 มีหน้ำที่ให้กำรรับรองผลกำรตรวจประเมิน

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	ของผู้ตรวจประเมิน	และ

ก�ำกับกำรด�ำเนินกำรให้มีกำรรับรองมำตรฐำนตำมนโยบำยของ	สสปน.	ประกอบด้วย	

	 				1)	ผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 			กรรมกำร

	 				2)	ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	 กรรมกำร

	 				3)	ผู้แทนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 กรรมกำร

	 				4)	ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร		 กรรมกำร

	 				5)	ผู้แทนสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน	 กรรมกำร

																6)	ผู้แทนสมำคมกำรแสดงสินค้ำ	(ไทย)	 กรรมกำร

	 				7)	ผู้แทนสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ	(ไทย)	 กรรมกำร

	 				8)	นักวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์	 กรรมกำร

	 				9)	ผู้แทนจำกส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	

	 								(องค์กำรมหำชน)	 กรรมกำร	และเลขำนุกำร

	 		10)	ผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำ	 กรรมกำร	และผูช่้วยเลขำนกุำร

 2.5.2 ผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ	มีหน้ำที่ด�ำเนิน

กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	ตำมที่

ได้รับมอบหมำยจำก	สสปน.	
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 2.5.3 ที่ปรึกษา	มีหน้ำที่	ให้ค�ำปรึกษำ	และแนะน�ำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำน

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)	ประกอบด้วย

	 	 1)	ผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

	 	 2)	ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

	 	 3)	ผู้แทนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 	 4)	ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร	

	 	 5)	ผู้แทนสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

	 	 6)	ผู้แทนสมำคมกำรแสดงสินค้ำ	(ไทย)	

	 	 7)	ผู้แทนสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ	(ไทย)	

	 	 8)	นักวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์	

	 	 9)	ผู้แทนจำกส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)

	 		10)	ผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำ
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2.6 กระบวนการตรวจประเมินและการมอบตราสัญลักษณ์

ส่งใบสมัครและรำยงำนกำรประเมินตนเอง

แจ้งก�ำหนดกำรตรวจประเมิน

พิจำรณำใบสมัคร	

รำยงำนกำรประเมินตนเอง	และจัดล�ำดับ
รับสมัคร

ผู้ตรวจประเมิน	และที่ปรึกษำ	ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนพิจำรณำรับรองผล

กำรตรวจประเมิน

ตรวจประเมิน

ประกำศผลกำรตรวจประเมิน

ส่งหนังสือเชิญผู้ผ่ำนกำรตรวจประเมิน

เข้ำร่วมพิธีมอบตรำสัญลักษณ์

ร่วมพิธีมอบตรำสัญลักษณ์

ประกำศผลและ

มอบตรำสัญลักษณ์

ภาพท่ี 2.1	 กระบวนกำรตรวจประเมินและกำรมอบตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ)



18 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

บทที่3 ตวัชีว้ดัมาตรฐานสถานที่ 
จัดงานประเทศไทย 
(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรม
พเิศษ)	หรอื	Thailand MICE Venue Standard (Category: Special Event 
Venue) มีองค์ประกอบ	4	ด้ำน	คือ	ด้ำนกำยภำพ	(Physical Component : P)  
ด้ำนควำมปลอดภัย	(Safety and Security Component: SF)	ด้ำนกำรสนบัสนนุ	
(Support Component : SP)	และด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื	(Sustainability 
Component : ST)	โดยแต่ละด้ำนประกอบด้วยรำยกำรดังนี้	



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 19

P01 พื้นที่ตั้งเวที หมำยถึง	ในจุดรวมผู้ร่วมงำน	

(Holding Area)	มีพื้นที่ที่สำมำรถติดตั้งเวที	

อย่ำงน้อย	1	จุด	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	เป็นพื้นที่รำบ	เตียนโล่ง	

2.	สภำพพื้นที่สำมำรถติดตั้งเวทีโดยมั่นคง

3.	ต�ำแหน่งของพื้นที่ตั้งเวที	ไม่มีสิ่งบดบังซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อกำรมองเห็นของผู้ร่วมงำน	

P02 การเข้าถึง	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

ตั้งอยู่ในท�ำเลที่เข้ำถึงได้

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเส้นทำงที่ยำนพำหนะเข้ำถึงได้สะดวก

2.	ปรำกฏชื่อสถำนที่อยู่ในแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

3.	มีป้ำยบอกทำงเป็นป้ำยถำวร	เห็นได้ชัดเจน

3.1 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ แสดงในตำรำงที่	3.1
ตารางที่ 3.1	รำยละเอียดตัวชี้วัดตัวชี้วัดด้ำนกำยภำพ	

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน



20 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

P03 พื้นที่จอดยานพาหนะ	หมำยถึง	พื้นที่สนับสนุนที่

จัดไว้เพื่อให้บริกำรจอดยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่ง	ที่มี

ควำมสะดวก	และปลอดภัย

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีป้ำยระบุพื้นที่จอดยำนพำหนะที่ถำวร	เห็นได้ชัดเจน

2.	มีทำงเดินเชื่อม	หรือบริกำรรับส่ง	ระหว่ำงที่จอดยำน

พำหนะกับจุดรวมผู้ร่วมงำน

3.	มีไฟส่องสว่ำงทั่วทั้งบริเวณพื้นที่จอดยำนพำหนะ

4.	มีกำรดูแลกำรใช้งำนพื้นที่จอดยำนพำหนะไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง

5.	มีกำรดูแล	รักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่จอดยำน

พำหนะ	

P04 ที่จัดเตรียมอาหาร	หมำยถึง	พื้นที่สนับสนุนที่จัดไว้

เพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมอำหำรได้อย่ำงถูกสุขลักษณะ

ซึ่งประกอบด้วย

1.	สภำพที่จัดเตรียมอำหำรมีควำมสะอำด	

2.	สภำพแวดล้อมปรำศจำกมลภำวะรบกวน

3.	มีกำรดูแลสถำนที่จัดเตรียมอำหำรไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนรอบข้ำง

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด หมำยเหตุหมำยเหตุมีมี ไม่มีไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 21

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด หมำยเหตุหมำยเหตุมีมี ไม่มีไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

P05 ห้องสุขา	หมำยถึง	พื้นที่สนับสนุนที่เป็นที่ตั้ง

ห้องสุขำ	ให้บริกำรแก่ผู้จัดงำนและผู้ร่วมงำน	ที่ถูก

สุขลักษณะ

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีสุขำถำวรที่สะอำด	แห้ง	ไม่มีกลิ่นเหม็น

2.	มีพื้นที่ตั้งห้องสุขำชั่วครำว

3.	มีห้องน�้ำเฉพำะส�ำหรับคนพิกำรหรือทุพลภำพ	และ

คนชรำ

4.	มีกำรดูแลห้องสุขำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

รอบข้ำง

P06 ถังรองรับขยะหรือจุดวางถังรองรับขยะ  

หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษมีถังรองรับขยะ	 

หรือจุดที่สำมำรถวำงถังรองรับขยะได้เพียงพอกับขนำด

ของงำน	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	ถังรองรับขยะหรือจุดวำงถังรองรับขยะอยู่ในสภำพ

พร้อมใช้งำน

2.	มีถังรองรับขยะแยกประเภท

3.	มีกำรดูแลถังรองรับขยะหรือจุดวำงถังรองรับขยะไม่

ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง



22 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด หมำยเหตุหมำยเหตุมีมี ไม่มีไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

P07 จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรม

พิเศษมีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ำที่ปลอดภัยและใช้งำนได้ดี	 

จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริกำรไฟฟ้ำแก่ผู้จัดงำน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีอุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้ำในพื้นที่จุดรวม 

ผู้ร่วมงำน

2.	สภำพและอุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้ำ	ได้

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	ปลอดภัย	พร้อม 

ใช้งำน

3.	มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญมำดูแลและให้บริกำร 

จุดเชื่อมต่อไฟฟ้ำ	ตลอดระยะเวลำของกำรจัดงำน

4.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรือบ�ำรุงรักษำจุดเชื่อมต่อ

ไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	1	รำยกำร



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 23

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด หมำยเหตุหมำยเหตุมีมี ไม่มีไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

P08 จุดติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	หมำยถึง	พื้นที่

สนับสนุนที่เป็นจุดส�ำหรับติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำที่

สำมำรถเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ำเข้ำยังพื้นที่จัดงำนได้

สะดวก	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	สำมำรถประสำนงำน	หรือจัดหำเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ

มำบริกำรให้ได้

2.	มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญมำดูแลและให้บริกำรใน

จุดติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำตลอดระยะเวลำของกำร 

จัดงำน

3.	มีกำรดูแลจุดติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำไม่ให้ส่งผล 

กระทบต่อชุมชนรอบข้ำง

4.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรือบ�ำรุงรักษำจุดติดตั้ง

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	1	รำยกำร



24 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด หมำยเหตุหมำยเหตุมีมี ไม่มีไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

P09 จุดจ่ายและจุดระบายน�้า	หมำยถึง	สถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษมีจุดจ่ำยน�้ำ	และจุดระบำยน�้ำเสียที่ 

ใช้กำรได้ดี

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีจุดจ่ำยน�้ำสะอำดส�ำหรับผู้จัดงำน

2.	มีจุดระบำยน�้ำเสียออกจำกสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

3.	สำมำรถจัดหำช่ำงประปำมำให้บริกำรเชื่อมต่อน�้ำได้	

4.	มีกำรดูแลจุดเชื่อมต่อน�้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

รอบข้ำง

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรือบ�ำรุงรักษำจุดจ่ำยและ

ระบำยน�้ำ	อย่ำงน้อย	1	รำยกำร

P10 ป้ายชื่อสถานที่	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรม

พิเศษมีป้ำยบอกชื่อสถำนที่และป้ำยสื่อควำมหมำย 

ในบริเวณสถำนที่ที่ชัดเจน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีป้ำยบอกชื่อสถำนที่แบบถำวรติดตั้งอยู่หน้ำทำงเข้ำ

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

2.	มีป้ำยสื่อควำมหมำยแบบถำวรติดตั้งอยู่ภำยใน 

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

3.	เป็นป้ำยที่มีลักษณะเป็นสำกล	หรือมีภำษำ

ต่ำงประเทศก�ำกับไว้อย่ำงน้อย	1	ภำษำ



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 25

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด หมำยเหตุหมำยเหตุมีมี ไม่มีไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

P11 จุดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล	หมำยถึง	สถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษมีพื้นที่ส�ำหรับตั้งหน่วยปฐมพยำบำล	 

เพื่อให้บริกำรกับผู้จัดงำนและผู้ร่วมงำน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีห้อง	หรือ	สิ่งปลูกสร้ำงส�ำหรับเป็นที่ปฐมพยำบำล

2.	อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน	

3.	อยู่ใกล้พื้นที่รวมผู้ร่วมงำนหรือเข้ำถึงได้สะดวก

รวดเร็ว

4.	อยู่ในต�ำแหน่งที่เข้ำออกจำกพื้นที่ได้สะดวก

5.	สำมำรถประสำนขอเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลมำ

ประจ�ำได้



26 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

3.2 ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย แสดงในตำรำงที่	3.2
ตารางที่ 3.2	รำยละเอียดตัวชี้วัดด้ำนควำมปลอดภัย

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SF01 การจัดการฝูงชน	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่

มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำน	เกี่ยวกับแนวทำงด้ำนกำร

จัดกำรฝูงชน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	ขนำดของ

ช่องทำงเข้ำออกสถำนที่	กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำร

รับมือเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร

รักษำควำมปลอดภัยได้

SF02 การป้องกันอัคคีภัย	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำน

ที่มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำนเกี่ยวกับแนวทำงด้ำน

กำรป้องกันอัคคีภัย	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	 

แหล่งน�้ำส�ำหรับดับเพลิง	จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	 

กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรรับมือเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่หรือ

อุปกรณ์ดับเพลิงได้



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 27

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SF03 การรักษาความปลอดภัย	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำนเกี่ยวกับแนวทำง

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ขนำดและจ�ำนวนของช่องทำงเข้ำออกฉุกเฉิน	 

กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรรับมือเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร

รักษำควำมปลอดภัยได้

SF04 การประกันภัย	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่มี

กำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำน	เกี่ยวกับแนวทำง 

กำรประกันภัย	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ	และควำมคุ้มครองควำม 

เสียหำยที่จะเกิดขึ้น	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน



28 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

3.3 ตัวชี้วัดด้านการสนับสนุน แสดงในตำรำงที่	3.3	
ตารางที่ 3.3	รำยละเอียดตัวชี้วัดด้ำนกำรสนับสนุน

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP01 ระบบการรับจองสถานที่จัดงาน	หมำยถึง	 

ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรวำงระบบกำรรับจองสถำนที่ 

จัดงำนไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน	 	 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.มีช่องทำงติดต่อรับจองมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

2.มีกำรบันทึกข้อมูลกำรรับจองทุกครั้ง

3.มีระเบียบกำรรับจองให้ถือปฏิบัติ

4.	มีกำรออกเอกสำรกำรรับจองพร้อมระบุข้อตกลง

ชัดเจน	(คู่มือกำรใช้สถำนที่)

5.	มีช่องทำงรับช�ำระเงินมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

SP02 เจ้าหน้าที่รับจองสถานที่	หมำยถึง	มีกำรก�ำหนด

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรรับจองสถำนที่จัดงำนไว้

ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน		 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเอกสำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้ท�ำหน้ำที่รับจอง

2.	สำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้

3.	มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของเชื้อชำติ	ศำสนำ	

วัฒนธรรม	เพศและวัย

4.	มีอัธยำศัยไมตรีมีควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร	



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 29

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP03 ใบส�าคัญรับเงิน	หมำยถึง	เอกสำรหลักฐำนกำร

รับเงินที่ผู้รับผิดชอบสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษออกให้กับ

ผู้จัดงำน			 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	ใบส�ำคัญรับเงินเป็นเอกสำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

2.	มีกำรออกใบส�ำคัญรับเงินทันทีที่ได้รับช�ำระเงินจำก

ผู้จัดงำน	

3.	มีควำมถูกต้องในกำรออกใบส�ำคัญรับเงิน

SP04 เจ้าหน้าที่ประสานงาน	หมำยถึง	มีกำรก�ำหนด

เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำร	 

เป็นผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนต่ำงๆ	กับผู้จัดงำน 

ทั้งก่อน	/	ระหว่ำง	/	หลัง	กำรจัดงำน	 	

 

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเอกสำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้ท�ำหน้ำที่ประสำนงำน

2.	สำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้

3.	มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของเชื้อชำติ	ศำสนำ	

วัฒนธรรม	เพศและวัย

4.	มีอัธยำศัยไมตรีมีควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร	
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ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP05 การจัดการจราจรในพื้นที่	หมำยถึง	 

ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำน 

เกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจรในพื้นที่

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ข้อมูลสภำพกำรจรำจรในพื้นที่	ข้อมูลควำมคิดเห็น 

จำกชุมชนรอบข้ำง	เป็นต้น	

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่จรำจร

ให้ได้

SP06 การประสานงานจัดหาบุคลากรสนับสนุน 

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่สำมำรถอ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรประสำนงำนจัดหำบุคลำกรในพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำน	ในกรณีที่ได้รับกำรร้องขอ

จำกผู้จัดงำนหรือมีควำมจ�ำเป็น	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลส�ำหรับกำรประสำนงำนจัดหำบุคลำกร

สนับสนุน

2.	สำมำรถประสำนงำนจัดหำบุคลำกรสนับสนุนได้



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 31

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP07 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่สำมำรถ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลกำรติดต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.	สำมำรถประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่

เกี่ยวข้องได้

SP08 การใช้เสียง	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

มีข้อก�ำหนดกำรใช้เสียง

ซึ่งประกอบด้วย

1.	กำรใช้เสียงในที่โล่งแจ้ง	ต้องมีกำรขออนุญำตตำม

กฎหมำย	หรือ	กรณีจัดงำนในห้องปิดต้องได้รับอนุญำต

จำกเจ้ำของสถำนที่

2.	มีกำรระบุรำยละเอียดกำรใช้เสียงในคู่มือกำรใช้

สถำนที่อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

3.	มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนเรื่องกำรใช้เสียงให้เป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดในคู่มือกำรใช้สถำนที่



32 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

SP09 คู่มือการใช้สถานที่ หมำยถึง	เอกสำรที่ระบุ 

ข้อปฏิบัติต่ำง	ๆ	ในกำรใช้สถำนที่	ซึ่งเจ้ำของสถำนที่ 

จัดกิจกรรมพิเศษจัดท�ำขึ้นเพื่อมอบให้ผู้จัดงำน	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	แผนผังและขอบเขตสถำนที่จัดงำน	

2.	รำยละเอียดพื้นที่สนับสนุนและสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวก	

3.	กำรเข้ำใช้สถำนที่จัดงำนทั้งก่อน/ระหว่ำง/หลังกำร

จัดงำน	

4.	กำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดงำน	

5.	กำรใช้เสียง

6.	กำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำและน�้ำ

7.	กำรรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อม	

8.	กำรจัดกำรฝูงชน

9.	กำรป้องกันอัคคีภัย

10.	กำรรักษำควำมปลอดภัย	

11.	กำรประกันภัย

12.	กำรจัดกำรจรำจรในพื้นที่

13.	กำรติดต่อประสำนงำน



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 33

ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

3.4 ตัวชี้วัดด้านการจัดการอย่างยั่งยืน แสดงในตำรำงที่	3.4
ตารางที่ 3.4 รำยละเอียดตัวชี้วัดด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน

ST01 การวางแผนด้านการจัดการอย่างยั่งยืน  

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับ 

ผู้จัดงำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	 

กำรดูแลรักษำควำมสะอำด	กำรจัดกำรขยะและ

มลภำวะ	และกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

ระหว่ำงผู้รับผิดชอบสถำนที่และผู้จัดงำน

3.	สำมำรถประสำนงำนและอ�ำนวยควำมสะดวกกับ

บุคคล	ชุมชน	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้

ST02 การก�ากับติดตามด้านการจัดการอย่างยั่งยืน 

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรก�ำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ	ให้ท�ำหน้ำที่ดูแล	ก�ำกับ	ติดตำม	และ

จัดกำรข้อร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดงำนไม่ให้ 

เกิดผลกระทบต่อสถำนที่	และชุมชนใกล้เคียง	ทั้ง	ก่อน	

/	ระหว่ำง	/	หลัง	กำรจัดงำน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเอกสำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

2.	มีรำยงำนกำรก�ำกับติดตำมและจัดกำรข้อร้องเรียน

3.	มีหลักฐำนค�ำชมเชยหรือขอบคุณจำกชุมชนใกล้เคียง
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ตัวชี้วัด หมำยเหตุมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

ST03 การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	หมำยถึง	 

ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

รอบสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษเป็นประจ�ำทุกปี

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีแผนกำรสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

2.	มีหลักฐำนกำรสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

3.	มีหลักฐำนค�ำชมเชยหรือขอบคุณในกำรสนับสนุน

กิจกรรมชุมชน

ST04 การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใกล้เคียง 

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่หรือผู้จัดงำนมีกำรจัด

กิจกรรมส�ำรวจหรือรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน 

ใกล้เคียง	เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำกกำรจัดกิจกรรม

พิเศษ	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีแผนงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชนใกล้เคียง

2.	มีรำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน 

ใกล้เคียงอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

3.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อตอบสนองควำมคิดเห็น 

ของชุมชนใกล้เคียง
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ภาคผนวก

1. ข้อมูลประกอบการศึกษา
2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
3. ใบรายการการประเมินตนเอง
4. รายชื่อคณะผู้จัดท�า
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1. ข้อมูลประกอบการศึกษา
	 กำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 ประเภทสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ 

(Special Event Venue)	ในครั้งนี้	คณะที่ปรึกษำได้ศึกษำเอกสำรแนวคิด	ทฤษฏี	และหลักกำร	

ที่เกี่ยวข้อง	โดยน�ำเสนอเป็น	4	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรมำตรฐำน

	 ตอนที่	2	แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรประเมินมำตรฐำน

	 ตอนที่	3	แนวคิดที่เกี่ยวกับสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	(Special Event Venue)

	 ตอนที่	4	มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	(Special Event Venue)

รายนามหน่วยงานที่คณะที่ปรึกษาน�าข้อมูลมาประกอบการศึกษา

	 •	 มหำวิทยำลัยชำร์ลเสติร์ท	ออสเตรเลีย	(Charles Sturt University)

	 •	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยคีวีนส์แลนด์ (Queensland University of Technology:  

  QUT) 

	 •	 รำชวิทยำลัยกำรพูดและภำษำ	ประเทศอังกฤษ	(The Royal College of Speech  

  and Language Therapists – RCSLT) 

	 •	 สภำกำรวัดผลกำรท่องเที่ยวประเทศแอฟริกำใต้	(Tourism Grading Council of  

  South Africa)

	 •	 สมำคมนักจัดงำนประชุมมืออำชีพนำนำชำติ	 (IAPCO: The International  

  Association of Professional Congress Organisers) 

	 •	 สมำคมศูนย์กำรประชุมนำนำชำติ	 (The International Association of  

  Convention Centres – AIPC) 

	 •	 สมำพันธ์งำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ	หรือ	UFI (Union of International Fairs) 

	 •	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

	 •	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรแห่งซำอุดิอำระเบีย (SECB:  

  Saudi Exhibition and Convention Bureau)

	 •	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน) (Thailand  

  Convention & Exhibition Bureau)
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รายการเอกสารประกอบการศึกษา
ภาษาไทย

	 •	 กฎกระทรวง	 ก�ำหนดประเภทและระบบควำมปลอดภัยของอำคำรที่ใช้เพ่ือประกอบ 

	 	 กิจกำรเป็นสถำนบริกำร	พ.ศ.	2555

	 •	 กฎกระทรวง	 ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	 

	 	 อำชีวอนำมัย	และสถำนแวดล้อมในกำรท�ำงำน	พ.ศ.	2549,	2553

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	39	(พ.ศ.	2537)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดแบบ	และวิธีกำรเก่ียวกบักำรตดิต้ังระบบป้องกนัอคัคภียั	แบบและ 

	 	 จ�ำนวนห้องน�้ำและห้องส้วม	ระบบกำรจัดแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ	ระบบจ่ำย 

	 	 พลังงำนไฟฟ้ำส�ำรองส�ำหรับกรณีฉุกเฉิน)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	41	(พ.ศ.	2537)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(แก้ไขกฎกระทรวง	ฉบบัที	่7	(พ.ศ.	2517)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติั 

	 	 ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร	พุทธศักรำช	2479	 เพื่อก�ำหนดลักษณะ	และขนำดของที่ 

	 	 จอดรถ	รวมท้ังกำรก�ำหนดลกัษณะของอำคำร	จอดรถซึง่ตดิตัง้ระบบยกรถขึน้ลงระหว่ำง 

	 	 ชั้นของอำคำรด้วยลิฟต์หรือระบบเคลื่อนย้ำยรถด้วย	เครื่องจักรกล)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	44	(พ.ศ.	2538)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดระบบกำรระบำยน�้ำและกำรก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	49	(พ.ศ.	2540)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	 (กำร	ก�ำหนดกำรรับน�้ำหนัก	ควำมต้ำนทำน	และควำมคงทนของอำคำร 

	 	 หรือพื้นท่ีรองรับอำคำร	 ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตที่อำจได้รับแรงสั่นสะเทือน 

	 	 ของแผ่นดินไหว)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2527)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดลกัษณะของอำคำรส�ำหรบัใช้เพ่ือกจิกำรพำณชิยกรรม	อตุสำหกรรม	 

	 	 กำรศึกษำ	และเพื่อกิจกำรอื่น	ที่จะใช้เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	6	(พ.ศ.	2527)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	64	(พ.ศ.	2555)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522
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	 •	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 7	 (พ.ศ.	 2517)	 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำร 

	 	 ก่อสร้ำงอำคำร	พทุธศกัรำช	2479	(ก�ำหนดลกัษณะและขนำดของท่ีจอดรถ	และประเภท 

	 	 ของอำคำรที่ต้องมีที่จอดรถ)

	 •	 กฎกระทรวง	ให้ใช้บังคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2549		““ศนูย์ประชุมหรอื 

	 	 อำคำรแสดงสินค้ำ”	 หมำยควำมว่ำ	 สถำนท่ีที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริกำร	 ใช้สถำนที่ส�ำหรับ 

	 	 จัดกำรประชุมหรือแสดงสินค้ำเป็นกำรเฉพำะ”

	 •	 กฎกระทรวง	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556		

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดกำรรบัน�ำ้หนกั	ควำมต้ำนทำน	ควำมคงทนของอำคำร	และพ้ืนดนิ 

	 	 ที่รองรับอำคำร	ในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดชนิดหรือประเภทของอำคำร	 หลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และเงื่อนไขใน 

	 	 กำรตรวจสอบ	งำนออกแบบและค�ำนวณส่วนต่ำงๆ	ของโครงสร้ำงอำคำร	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอำคำรที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ	พ.ศ.	2548

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ	 

	 	 และคนชรำ	พ.ศ.	2548

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุญำตดัดแปลงอำคำร	 เพื่อเสริมควำมมั่นคง 

	 	 แข็งแรงของอำคำร	ให้สำมำรถต้ำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหว	พ.ศ.	2555

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้	พ.ศ.2552

	 •	 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ	ประเภท 

	 	 และระบบควำม	ปลอดภัยของโรงมหรสพ	และอัตรำค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรอนุญำต 

	 	 ให้ใช้อำคำร	เพื่อประกอบกิจกำร	โรงมหรสพ	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ	ประเภท 

	 	 และระบบควำมปลอดภัยของโรงมหรสพ	และอัตรำค่ำธรรมเนียมส�ำหรับ	กำรอนุญำต 

	 	 ให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ	พ.ศ.	2550

	 •	 ข้อแนะน�ำส�ำหรับรูปแบบและกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ัวไปที่เหมำะสมในเขตเสี่ยงภัย 

	 	 สึนำมิ	ระดับปำนกลำง

	 •	 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร	เรื่อง	ควบคุมอำคำร	พ.ศ.	2544	

	 •	 คู่มือกำรใช้มำตรฐำนว่ำด้วยคุณสมบัติด้ำนอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

	 •	 คู่มือกำรปฏิบัติประกอบมำตรฐำนกำรประเมิน	และกำรเสริมควำมมั่นคง	แข็งแรงของ 

	 	 โครงสร้ำงอำคำร	ในเขตที่อำจได้รับแรงสั่นสะเทือน	ของแผ่นดินไหว
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	 •	 คู่มือปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยและกำรก่อสร้ำงอำคำรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 

	 	 ฉบับประชำชน

	 •	 ชุดมำตรฐำนประกอบกำรออกแบบโครงสร้ำงลักษณะพิเศษ	 มยผ.	 1341	 -	 54	 

	 	 ถึง	1346	-	54	และ	มยผ.	8213	–	54

	 •	 ประกำศกรมศลุฯ	เรือ่งระเบยีบเกีย่วกับคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนทัว่ไปส�ำหรบัจดัแสดงสนิค้ำ 

	 	 หรือนิทรรศกำร

	 •	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดกำรรับน�้ำหนัก	ควำมต้ำนทำน	ควำมคงทน	ตลอดจนลักษณะและ 

	 	 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในกำร	 ก่อสร้ำง	 ดัดแปลง	 หรือซ่อมแซมอำคำร	 และกำรรับ 

	 	 น�้ำหนัก	ควำมต้ำนทำน	และควำมคงทนของอำคำร	หรือพื้นดินที่รองรับอำคำร)

	 •	 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	พ.ศ.2542

	 •	 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 พ.ศ.	 2522	 	 (ฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2535	 /	 ฉบับที่	 3	 

	 	 พ.ศ.	2543	/	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2550)

	 •	 พระรำชบัญญัติศุลกำกร	พ.ศ.2469	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	329	 

	 	 ลงวันที่	13	ธันวำคม	พ.ศ.	2515	และพระรำชบัญญัติศุลกำกร	(ฉบับที่	18)	พ.ศ.2543	 

	 	 “(ข)	 คลังสินค้ำทัณฑ์บนท่ัวไป	 ส�ำหรับจัดแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำร	 (คสท.)	 

	 	 (มำตรำ	8)”

	 •	 มยผ.	1101-52	ถึง	1106-52		มำตรฐำนก�ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุใช้ในงำน 

	 	 โครงสร้ำงอำคำร

	 •	 มยผ.	1301-54		มำตรฐำนประกอบกำรออกแบบอำคำรเพื่อต้ำนทำนกำร	สั่นสะเทือน 

	 	 ของแผ่นดินไหว

	 •	 มยผ.	 1302-52	 	 มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรต้ำนทำนกำรสั่นสะเทือนของ 

	 	 แผ่นดินไหว

	 •	 มยผ.	1303	-	57	มำตรฐำนกำรประเมนิและกำรเสรมิควำมมัน่คงแขง็แรง	ของโครงสร้ำง 

	 	 อำคำร	ในเขตที่อำจได้รับแรงสั่นสะเทือน	ของแผ่นดินไหว

	 •	 มยผ.	1312-51		มำตรฐำนกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนำมิ	 

	 	 ระดับปำนกลำง

	 •	 มยผ.	3101-51		มำตรฐำนท่อระบบสุขำภิบำล

	 •	 มยผ.	3501-51		มำตรฐำนกำรติดตั้งท่อประปำ

	 •	 มยผ.	4501-51	มำตรฐำนงำนติดตั้งไฟฟ้ำทั่วไป
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	 •	 มยผ.	4502-51		มำตรฐำนงำนเดินสำยไฟฟ้ำทั่วไป

	 •	 มยผ.	8101-52	,	มยผ.	8302	ถงึ	มยผ.	8303	-	52		มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลติภณัฑ์ 

	 	 ด้ำนอัคคีภัย	ชุดที่	1	ชุดมำตรฐำนกำรออกแบบ

	 •	 มยผ.	 8111	 -	 52	 ถึง	 มยผ.	 8138	 -	 52	 	 มำตรฐำนว่ำด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้ำน 

	 	 อัคคีภัย	ชุดที่	3	ชุดมำตรฐำนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

	 •	 มยผ.	8201-52	ถึง	มยผ.	8212	-	52		มำตรฐำนว่ำด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้ำนอัคคีภัย	 

	 	 ชุดที่	2	ชุดมำตรฐำนกำรทดสอบ

	 •	 มยผ.	8301		มำตรฐำนกำรออกแบบเส้นทำงหนีไฟ

	 •	 มอก.	14001:	2548	/	ISO	14001:	2004	–	ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	:	ข้อก�ำหนด 

	 	 และข้อแนะน�ำในกำรใช้	

	 •	 มอก.	17021	2550	กำรตรวจสอบและรับรองข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน 

	 	 และให้กำรรับรองระบบกำรจัดกำร

	 •	 มอก.	17021	2555	กำรตรวจสอบและรบัรอง	–	ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรับรองระบบกำรจัดกำร

	 •	 มอก.	17021-2	2557	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรับรองระบบกำรจัดกำร	-	ส่วน	2:	ข้อก�ำหนด

	 •	 มอก.	17021-3	2557	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรับรองระบบกำรจัดกำร	-	ส่วน3:	ข้อก�ำหนด

	 •	 มอก.	18001:2554	/	BS	OHSAS	18001:2007	–	ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ 

	 	 ควำมปลอดภัย

	 •	 มอก.	 22300-2551	 –	 ระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยส�ำหรับกำรจัด 

	 	 ประชุม	สัมมนำ	และนิทรรศกำร	

	 •	 มอก.	9001-2552	/	ISO	9001:2008	–	ระบบบริหำรงำนคุณภำพ	:	ข้อก�ำหนด	

	 •	 มอก.17020-2556	/	ISO/IEC	17020:2012	–	กำรตรวจสอบและรับรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทั่วไปส�ำหรับหน่วยตรวจ	

	 •	 มอก.17021-2555	/	ISO/IEC	17021:2011	–	กำรตรวจสอบและรับรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทั่วไปส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้กำรรับรองกำรจัดกำร	

	 •	 มอก.17024-2556	/	ISO/IEC	17024:2012	–	กำรตรวจสอบและรับรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทั่วไปส�ำหรับหน่วยรับรองบุคลำกร



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 41

	 •	 มำตรฐำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง	 (มยผ.).ส่วนส�ำนักควบคุมและตรวจสอบ 

	 	 อำคำร	

	 •	 ISO	20121:	2012	–	มำตรฐำนแห่งกำรจัดงำนอีเว้นต์อย่ำงยั่งยืน	

	 •	 ISO	 22000	 :	 2005	 /	 มอก.22000-2548	 –	 ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ 

	 	 อำหำร	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรับองค์กรใน	ห่วงโซ่อำหำร	

	 •	 ISO	50001		มำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำน	(ISO	50001)

ภาษาต่างประเทศ

 • DIN 17021 P.1 1976Heat Treatment of Ferrous Metals Material  

  Selection Steel Selection according to Hardenability

 • GB 17021 1997 (zh)Diagnostic standard for keshan disease

 • GB/T 27021 2007Conformity assessment - Requirements for bodies  

  providing audit and certification of management

 • ISO/IEC 17021 2006Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC 17021 2011Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC 17021-1 2015Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC TS 17021-2 2012Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC TS 17021-3 2013Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC TS 17021-4 2013Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC TS 17021-5 2014Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • ISO/IEC TS 17021-6 2014Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management



42 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

 • ISO/IEC TS 17021-7 2014Conformity assessment - Requirements for  

  bodies providing audit and certification of management

 • SANS 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies  

  providing audit and certification of management



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 43

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

1.	ชื่อสถำนประกอบกิจกำร..............................................................................................................

2.	ที่อยู่	.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3.	ใบอนุญำต	

				-	ใบตรวจสอบอำคำร	(ร.1)	เลขที่.................................................ลงวันที่....................................

				-	หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนกำรค้ำ	เลขที่..........................ลงวันที่...................................

				-	บัตรประจ�ำตัวประชำชนเลขที่	(กรณีบุคคลธรรมดำ)..................วันที่หมดอำยุ.........................

				-	ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่.......................................วันที่หมดอำยุ.........................

				-	ใบอนุญำตใช้อำคำรเลขที่............................................................วันที่หมดอำยุ.........................

4.	ผู้ประสำนงำน........................................................................ต�ำแหน่ง.........................................

				โทรศัพท์	......................................................................	โทรสำร	...............................................

     E-Mail	(สถำนประกอบกิจกำร).................................................................................................

     E-Mail (บุคคลที่ติดต่อ).............................................................................................................

5.	จุดรวมผู้ร่วมงำน	(Holding Area)	ที่ขอรับกำรตรวจประเมิน............................จุด		(กรุณำใส่

รำยละเอียดเพิ่มตำมจ�ำนวนจุด)

			1).	ชื่อ.......................................................................................ขนำด...................................ตรม.

			2).	ชื่อ.......................................................................................ขนำด...................................ตรม.

6.	แผนผังของสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	(Floor plan)	(แนบเอกสำรประกอบ)

ตรวจประเมินเมื่อ	(วดป).......................

				ตรวจประเมินครั้งแรก

				ตรวจประเมินเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง

				เลขที่ใบรับรอง.................................

2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน



44 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

3. ใบรายการการประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

ด้านกายภาพ

P01 พื้นที่ตั้งเวที	หมำยถึง	ในจุดรวมผู้ร่วมงำน 

(Holding Area) มีพื้นที่ที่สำมำรถติดตั้งเวที	 

อย่ำงน้อย	1	จุด	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	เป็นพื้นที่รำบ	เตียนโล่ง	

2.	สภำพพื้นที่สำมำรถติดตั้งเวทีโดยมั่นคง

3.	ต�ำแหน่งของพื้นที่ตั้งเวที	ไม่มีสิ่งบดบังซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อกำรมองเห็นของผู้ร่วมงำน	

P02 การเข้าถึง	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ 

ตั้งอยู่ในท�ำเลที่เข้ำถึงได้

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเส้นทำงที่ยำนพำหนะเข้ำถึงได้สะดวก

2.	ปรำกฏชื่อสถำนที่อยู่ในแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

3.	มีป้ำยบอกทำงเป็นป้ำยถำวร	เห็นได้ชัดเจน



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 45

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

P03 พื้นที่จอดยานพาหนะ	หมำยถึง	พื้นที่สนับสนุนที่

จัดไว้เพื่อให้บริกำรจอดยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่ง	 

ที่มีควำมสะดวก	และปลอดภัย

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีป้ำยระบุพื้นที่จอดยำนพำหนะที่ถำวร	เห็นได้

ชัดเจน

2.	มีทำงเดินเชื่อม	หรือบริกำรรับส่ง	ระหว่ำงที่จอดยำน

พำหนะกับจุดรวมผู้ร่วมงำน

3.	มีไฟส่องสว่ำงทั่วทั้งบริเวณพื้นที่จอดยำนพำหนะ

4.	มีกำรดูแลกำรใช้งำนพื้นที่จอดยำนพำหนะไม่ให้ 

ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง

5.	มีกำรดูแล	รักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่จอดยำน

พำหนะ	

P04 ที่จัดเตรียมอาหาร	หมำยถึง	พื้นที่สนับสนุนที่จัด

ไว้เพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมอำหำรได้อย่ำงถูกสุขลักษณะ

ซึ่งประกอบด้วย

1.	สภำพที่จัดเตรียมอำหำรมีควำมสะอำด	

2.	สภำพแวดล้อมปรำศจำกมลภำวะรบกวน

3.	มีกำรดูแลสถำนที่จัดเตรียมอำหำรไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนรอบข้ำง



46 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

P05 ห้องสุขา	หมำยถึง	พื้นที่สนับสนุนที่เป็นที่ตั้ง 

ห้องสุขำ	ให้บริกำรแก่ผู้จัดงำนและผู้ร่วมงำน	 

ที่ถูกสุขลักษณะ

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีสุขำถำวรที่สะอำด	แห้ง	ไม่มีกลิ่นเหม็น

2.	มีพื้นที่ตั้งห้องสุขำชั่วครำว

3.	มีห้องน�้ำเฉพำะส�ำหรับคนพิกำรหรือทุพลภำพ	และ

คนชรำ

4.	มีกำรดูแลห้องสุขำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

รอบข้ำง

P06 ถังรองรับขยะหรือจุดวางถังรองรับขยะ  

หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษมีถังรองรับขยะ	 

หรือจุดที่สำมำรถวำงถังรองรับขยะได้เพียงพอกับขนำด

ของงำน	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	ถังรองรับขยะหรือจุดวำงถังรองรับขยะอยู่ในสภำพ

พร้อมใช้งำน

2.	มีถังรองรับขยะแยกประเภท

3.	มีกำรดูแลถังรองรับขยะหรือจุดวำงถังรองรับขยะ 

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 47

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

P07 จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรม

พิเศษมีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ำที่ปลอดภัยและใช้งำนได้ดี	 

จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริกำรไฟฟ้ำแก่ผู้จัดงำน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีอุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้ำในพื้นที่จุดรวม

ผู้ร่วมงำน

2.	สภำพและอุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้ำ	ได้

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	ปลอดภัย	พร้อม 

ใช้งำน

3.	มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญมำดูแลและให้บริกำร 

จุดเชื่อมต่อไฟฟ้ำ	ตลอดระยะเวลำของกำรจัดงำน

4.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรือบ�ำรุงรักษำจุดเชื่อมต่อ

ไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	1	รำยกำร



48 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

P08 จุดติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	หมำยถึง	พื้นที่

สนับสนุนที่เป็นจุดส�ำหรับติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำที่

สำมำรถเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ำเข้ำยังพื้นที่จัดงำนได้

สะดวก	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	สำมำรถประสำนงำน	หรือจัดหำเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ

มำบริกำรให้ได้

2.	มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญมำดูแลและให้บริกำรใน

จุดติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำตลอดระยะเวลำของกำร

จัดงำน

3.	มีกำรดูแลจุดติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำไม่ให้ส่งผล 

กระทบต่อชุมชนรอบข้ำง

4.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรือบ�ำรุงรักษำจุดติดตั้ง

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	1	รำยกำร



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 49

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

P09 จุดจ่ายและจุดระบายน�้า	หมำยถึง	สถำนที่จัด

กิจกรรมพิเศษมีจุดจ่ำยน�้ำ	และจุดระบำยน�้ำเสียที่ใช้

กำรได้ดี

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีจุดจ่ำยน�้ำสะอำดส�ำหรับผู้จัดงำน

2.	มีจุดระบำยน�้ำเสียออกจำกสถำนที่จัดกิจกรรม

พิเศษ

3.	สำมำรถจดัหำช่ำงประปำมำให้บรกิำรเชือ่มต่อน�ำ้ได้	

4.	มีกำรดูแลจุดเชื่อมต่อน�้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนรอบข้ำง

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรือบ�ำรุงรักษำจุดจ่ำย

และระบำยน�้ำ	อย่ำงน้อย	1	รำยกำร

P10 ป้ายชื่อสถานที่	หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรม

พิเศษมีป้ำยบอกชื่อสถำนที่และป้ำยสื่อควำมหมำยใน

บริเวณสถำนที่ที่ชัดเจน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีป้ำยบอกชื่อสถำนที่แบบถำวรติดตั้งอยู่หน้ำทำง

เข้ำสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

2.	มีป้ำยสื่อควำมหมำยแบบถำวรติดตั้งอยู่ภำยใน

สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

3.	เป็นป้ำยที่มีลักษณะเป็นสำกล	หรือมีภำษำ 

ต่ำงประเทศก�ำกับไว้อย่ำงน้อย	1	ภำษำ



50 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

P11 จุดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล	หมำยถึง	สถำนที่ 

จัดกิจกรรมพิเศษมีพื้นที่ส�ำหรับตั้งหน่วยปฐมพยำบำล	

เพื่อให้บริกำรกับผู้จัดงำนและผู้ร่วมงำน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีห้อง	หรือ	สิ่งปลูกสร้ำงส�ำหรับเป็นที่ปฐมพยำบำล

2.	อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน	

3.	อยู่ใกล้พื้นที่รวมผู้ร่วมงำนหรือเข้ำถึงได้สะดวก

รวดเร็ว

4.	อยู่ในต�ำแหน่งที่เข้ำออกจำกพื้นที่ได้สะดวก

5.	สำมำรถประสำนขอเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลมำ

ประจ�ำได้

รวมคะแนนด้านกายภาพ



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 51

ด้านความปลอดภยั

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

SF01 การจดัการฝงูชน	หมำยถงึ	ผูร้บัผดิชอบสถำที ่

มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำน	เกี่ยวกับแนวทำง 

ด้ำนกำรจัดกำรฝูงชน

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ	ขนำดของ

ช่องทำงเข้ำออกสถำนที่	กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำร

รับมือเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ด้ำน 

กำรรักษำควำมปลอดภัยได้

SF02 การป้องกันอัคคีภัย	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำนเกี่ยวกับแนวทำง

ด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัย	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

แหล่งน�้ำส�ำหรับดับเพลิง	จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	

กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรรับมือเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่หรือ

อุปกรณ์ดับเพลิงได้

ข้อละ	1	คะแนน



52 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SF03 การรักษาความปลอดภัย	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำนเกี่ยวกับแนวทำง

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	ขนำด

และจ�ำนวนของช่องทำงเข้ำออกฉุกเฉิน	กำรซักซ้อม

ควำมเข้ำใจในกำรรับมือเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร

รักษำควำมปลอดภัยได้

SF04 การประกันภัย	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่

มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำน	เกี่ยวกับแนวทำงกำร

ประกันภัย	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ	และควำมคุ้มครอง 

ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

รวมคะแนนด้านความปลอดภัย



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 53

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

ด้านการสนบัสนนุ

SP01 ระบบการรับจองสถานที่จัดงาน	หมำยถึง	 

ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรวำงระบบกำรรับจองสถำนที่

จัดงำนไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน	 	 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีช่องทำงติดต่อรับจองมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

2.	มีกำรบันทึกข้อมูลกำรรับจองทุกครั้ง

3.	มีระเบียบกำรรับจองให้ถือปฏิบัติ

4.	มีกำรออกเอกสำรกำรรับจองพร้อมระบุข้อตกลง

ชัดเจน	(คู่มือกำรใช้สถำนที่)

5.	มีช่องทำงรับช�ำระเงินมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

SP02 เจ้าหน้าที่รับจองสถานที่	หมำยถึง	มีกำร

ก�ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรรับจองสถำนที่ 

จัดงำนไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน	 	 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเอกสำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้ท�ำหน้ำที่รับจอง

2.	สำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้

3.	มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของเชื้อชำติ	ศำสนำ	

วัฒนธรรม	เพศและวัย

4.	มีอัธยำศัยไมตรีมีควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร



54 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP03 ใบส�าคัญรับเงิน	หมำยถึง	เอกสำรหลักฐำนกำร

รับเงินที่ผู้รับผิดชอบสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษออกให้กับ 

ผู้จัดงำน			 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	ใบส�ำคัญรับเงินเป็นเอกสำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

2.	มีกำรออกใบส�ำคัญรับเงินทันทีที่ได้รับช�ำระเงิน 

จำกผู้จัดงำน	

3.	มีควำมถูกต้องในกำรออกใบส�ำคัญรับเงิน

SP04 เจ้าหน้าที่ประสานงาน	หมำยถึง	มีกำรก�ำหนด

เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำร	เป็น 

ผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนต่ำงๆ	กับผู้จัดงำนทั้ง

ก่อน	/	ระหว่ำง	/	หลัง	กำรจัดงำน	 	

 

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเอกสำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้ท�ำหน้ำที่ประสำนงำน

2.	สำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้

3.	มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของเชื้อชำติ	ศำสนำ	

วัฒนธรรม	เพศและวัย

4.	มีอัธยำศัยไมตรีมีควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 55

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP05 การจัดการจราจรในพื้นที่	หมำยถึง	 

ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับผู้จัดงำน 

เกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจรในพื้นที่

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	

ข้อมูลสภำพกำรจรำจรในพื้นที่	ข้อมูลควำมคิดเห็น 

จำกชุมชนรอบข้ำง	เป็นต้น	

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

3.	สำมำรถประสำนขอกำรสนับสนนุเจ้ำหน้ำทีจ่รำจรให้ได้

 

SP06 การประสานงานจัดหาบุคลากรสนับสนุน  

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่สำมำรถอ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรประสำนงำนจัดหำบุคลำกรในพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำน	ในกรณีที่ได้รับกำรร้องขอจำก 

ผู้จัดงำนหรือมีควำมจ�ำเป็น	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลส�ำหรับกำรประสำนงำนจัดหำบุคลำกร

สนับสนุน

2.	สำมำรถประสำนงำนจัดหำบุคลำกรสนับสนุนได้



56 : คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

SP07 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่สำมำรถอ�ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก

ที่เกี่ยวข้อง	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลกำรติดต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.	สำมำรถประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่

เกี่ยวข้องได้

SP08 การใช้เสียง หมำยถึง	สถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษ

มีข้อก�ำหนดกำรใช้เสียง

ซึ่งประกอบด้วย

1.	กำรใช้เสียงในที่โล่งแจ้ง	ต้องมีกำรขออนุญำตตำม

กฎหมำย	หรือ	กรณีจัดงำนในห้องปิดต้องได้รับอนุญำต

จำกเจ้ำของสถำนที่

2.	มีกำรระบุรำยละเอียดกำรใช้เสียงในคู่มือกำรใช้

สถำนที่อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

3.	มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนเรื่องกำรใช้เสียงให้เป็นไปตำม 

ข้อก�ำหนดในคู่มือกำรใช้สถำนที่

   



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 57

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

SP09 คู่มือการใช้สถานที่	หมำยถึง	เอกสำรที่ระบุ 

ข้อปฏิบัติต่ำง	ๆ	ในกำรใช้สถำนที่	ซึ่งเจ้ำของสถำนที่ 

จัดกิจกรรมพิเศษจัดท�ำขึ้นเพื่อมอบให้ผู้จัดงำน	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	แผนผังและขอบเขตสถำนที่จัดงำน	

2.	รำยละเอียดพื้นที่สนับสนุนและสิ่งอ�ำนวย 

ควำมสะดวก	

3.	กำรเข้ำใช้สถำนที่จัดงำนทั้งก่อน/ระหว่ำง/ 

หลังกำรจัดงำน	

4.	กำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดงำน	

5.	กำรใช้เสียง

6.	กำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำและน�้ำ

7.	กำรรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อม	

8.	กำรจัดกำรฝูงชน

9.	กำรป้องกันอัคคีภัย

10.	กำรรักษำควำมปลอดภัย	

11.	กำรประกันภัย

12.	กำรจัดกำรจรำจรในพื้นที่

13.	กำรติดต่อประสำนงำน

รวมคะแนนด้านการสนับสนุน
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ด้านการจดัการอย่างยัง่ยนื

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

ST01 การวางแผนด้านการจัดการอย่างยั่งยืน  

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรวำงแผนร่วมกับ 

ผู้จัดงำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน	 	

 

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรวำงแผน	เช่น	 

กำรดูแลรักษำควำมสะอำด	กำรจัดกำรขยะและ

มลภำวะ	และกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน	เป็นต้น

2.	มีหลักฐำนหรือรำยงำนกำรประชุมวำงแผนร่วมกัน

ระหว่ำงผู้รับผิดชอบสถำนที่และผู้จัดงำน

3.	สำมำรถประสำนงำนและอ�ำนวยควำมสะดวกกับ

บุคคล	ชุมชน	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้

 

ST02 การก�ากับติดตามด้านการจัดการอย่างยั่งยืน 

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรก�ำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ	ให้ท�ำหน้ำที่ดูแล	ก�ำกับ	ติดตำม	และ

จัดกำรข้อร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดงำนไม่ให้ 

เกิดผลกระทบต่อสถำนที่	และชุมชนใกล้เคียง	ทั้งก่อน	/	

ระหว่ำง	/	หลังกำรจัดงำน	 	 	

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีเอกสำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

2.	มีรำยงำนกำรก�ำกับติดตำมและจัดกำรข้อร้องเรียน

3.	มีหลักฐำนค�ำชมเชยหรือขอบคุณจำกชุมชนใกล้เคียง
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ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

ข้อละ	1	คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

ST03 การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	หมำยถึง 

ผู้รับผิดชอบสถำนที่มีกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

รอบสถำนที่จัดกิจกรรมพิเศษเป็นประจ�ำทุกปี

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีแผนกำรสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

2.	มีหลักฐำนกำรสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

3.	มีหลักฐำนค�ำชมเชยหรือขอบคุณในกำรสนับสนุน

กิจกรรมชุมชน

ST04 การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใกล้เคียง 

หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบสถำนที่หรือผู้จัดงำนมีกำร 

จัดกิจกรรมส�ำรวจหรือรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน 

ใกล้เคียง	เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำกกำรจัดกิจกรรม

พิเศษ	

   

ซึ่งประกอบด้วย

1.	มีแผนงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน 

ใกล้เคียง

2.	มีรำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน 

ใกล้เคียงอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

3.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อตอบสนองควำมคิดเห็น

ของชุมชนใกล้เคียง	

รวมคะแนนด้านการจัดการอย่างยั่งยืน
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การรบัรองรายงาน :	ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูม้อี�ำนำจท�ำกำรแทนผูป้ระกอบกำร/หน่วยงำนทีข่อประเมนิ

ขอรบัรองว่ำข้อมลูกำรรำยงำนนีเ้ป็นไปตำมควำมเป็นจริง	โดยมเีอกสำรและหลกัฐำนให้ตรวจสอบได้

	 	 	 														………………………………………………….	(ผูรั้บรองรำยงำน)

	 	 	 ต�ำแหน่ง…….............................................….……..............

																									(วดป)……….…......................………………….……..…………..

ตัวชี้วัด คะแนนมี ไม่มี

รวมคะแนนการประเมินทั้ง 4 ด้าน
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4. รายชื่อคณะผู้จัดท�า

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ์
(MICE Capabilities Development)

คุณนิชำภำ	ยศวีร์	

คุณพัฒนชัย	สิงหะวำระ

คุณนวลรัมภำ	งำมบรรหำร

คุณอรชร	ว่องพรรณงำม	

คุณอำรีรัตน์	มนตรีปรีชำชัย

คุณภัทร์	ศำสตร์ข�ำ

คุณสุจินฎำ		เอี่ยมโอภำส

คุณกฤษฎิ์ณิชำ	อุ้ยพัฒน์

คุณอมรำ	ศรีงำม

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำรอำวุโส	

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำร

ผู้จัดกำร

ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส

ผู้ปฏิบัติกำรอำวุโส

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเสริมคุณ	คุณำวงศ์

คุณอิทธิพล	สุรีรัตน์

คุณเนตรนิภำ	สิญจนำคม

คุณทวีสุข	วิศุภกำญจน์

คุณชวิกำ		โพชนุกูล

คุณทำลูน	เทง

นำยกสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	ซีเอ็ม	ออร์กำไนเซอร์	จ�ำกัด	

(มหำชน)

กรรมกำรสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัทแม่น�้ำร้อยสำย	จ�ำกัด

กรรมกำรสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	เซ็นทรัม	จ�ำกัด

กรรมกำรสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	ดีไซน์	วิซำร์ด	จ�ำกัด

สมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

นำยกสมำคมกำรแสดงสินค้ำ	(ไทย)

กรรมกำรผู้จัดกำร	รอยัล	พำรำกอน	ฮอลล์
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คุณสมชำย	ฉันท์เศรษฐ์

คุณนันทินี	เชื้อชูวงศ์

คุณลลิดำ	ตงศิริกุล

คุณไพรัช	ทุมเสน

คุณชลลดำ	เครือวัลย์

คุณเปรมพร	สำยแสงจันทร์

คุณกัญญวรรณ	ยุกตะนันทน์

คุณรักศักดิ์	คณำนุรักษ์

คุณปรมะ	ศิริประสำทสุข

คุณศศินิมำ	จันทร์เหมือนเผือก

คุณณัชทิชำ	จันทร์อินทร์

คุณส�ำรำญ	สอนผึ้ง

กรรมกำรสมำคมกำรแสดงสินค้ำ	(ไทย)

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

กรรมกำรสมำคมส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ	

(ไทย)

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด	โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์	

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวหน้ำงำนส่งเสริมกิจกรรมในประเทศ

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยงำนปฏิบัติกำร

บริษัท	เอ็นซีซี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	เดเวลอปเม้นท์	

จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ

บริษัท	เอ็นซีซี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	เดเวลอปเม้นท์	

จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

บริษัท	เอ็นซีซี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	เดเวลอปเม้นท์	

จ�ำกัด

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนำ	จ�ำกัด	

(มหำชน)

ผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	

แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหน่วยตรวจ

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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คุณศุภวรรณ	สท้ำนไตรภพ

คุณสุคนธวรรณ	หวำนแก้ว

คุณดำริกำ	แซ่โง้ว

ดร.	สุรพิชย์	พรหมสิทธิ์

คุณสุนันทำ	บุญประคอง

ดร.อำณดำ	นิรันตรำยกุล

คุณวรุมดี	ภำคสินธ์

คุณนิ่มนวล	ธัญญวัฒโนทัย

คุณพิกุลรัตน์	ธัญชัยฤทธิ์

คุณณชำติ	วีระพันธุ์

อำจำรย์วรพล	วัฒนเหลืองอรุณ

ผู้จัดกำรอำวุโส	สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ

หัวหน้ำผู้ตรวจประเมิน	สถำบันรับรองมำตรฐำน

ไอเอสโอ

นักวิชำกำร	สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ

ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรปริญญำโท	MBA	(นำนำชำติ)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รองผู้อ�ำนวยกำรอุทยำหลวงรำชพฤกษ์	

อุทยำหลวงรำชพฤกษ์

หัวหน้ำกลุ่มกำรตลำดและกิจกรรม	

อุทยำหลวงรำชพฤกษ์

หัวหน้ำงำนบริหำรกำรขำยและรับจอง	

เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

หัวหน้ำงำนบริหำรกำรขำย	เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บ.เชียงใหม่จัดกำรประชุมฯ	

C-MICE

หัวหน้ำภำควิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม	

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม Public Hearing

จังหวัดเชียงใหม่
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จังหวัดเชียงใหม่

คุณกัตติกำ	แซ่เตีย

หนึ่งฤทัย	แตนโพธิ์

คุณวรพิชชำ	จันทร์วงษำ

คุณพิชญำ		ชัยทรัพย์		

คุณกำนตรัตน์	จิรำกิตติรัตน์

คุณไพศำล	อุทัยยศ

คุณวรเชษฐ์	อินยำ

คุณอรรถพล	จันทร์เพ็ญ

คุณสงกรำนต์	มูลวิจิตร

คุณวิมลมำศ	นุ้ยภักดี

คุณนริศรำ	ฉัตรวัชรกุล

คุณภควรรณ	แสงศรี

คุณศิริณำ	สมนึก

คุณชูชีพ	พงษ์ไชย

คุณจุณพงศ์	สำระนำค

Assistant Director of Sales โรงแรมดำรำเทวี

Senior Catering Sales Manager 

โรงแรมดำรำเทวี

Secretary to General Manager 

ศูนย์กำรค้ำ		MAYA Lifestyle Shopping 

Center

Senior Common Space & Sponsorship 

ศูนย์กำรค้ำ		MAYA Lifestyle Shopping 

Center

ส�ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร	(องค์กำรมหำชน)

อุปนำยก	ธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์	ภำคเหนือตอนบน

หัวหน้ำแผนกพัฒนำธุรกิจศูนย์ประชุม	ศูนย์เซ็นทรัล

พลำซ่ำเชียงใหม่แอร์พอต

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	

จังหวัดเชียงใหม่

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	

ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำร	

ส�ำนักงำนอุทยำนแห่งชำติ	ดอยสุเทพ-ปุย

เลขำหัวหน้ำอุทยำน	ส�ำนักงำนอุทยำนแห่งชำติ					

ดอยสุเทพ-ปุย

ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่

ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำ	จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมกำร	หอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่						
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จังหวัดเชียงใหม่

คุณวิทยำ	สิงห์ค�ำ

คุณชนัญญำ	ใหญ่พงษ์

คุณกมลวรรณ	มุขโรจน์

คุณธัญกช	เส้งย่อง

คุณนภพล	สมฤทธิ์

คุณคันธำรัตน์	สำรสมลักษณ์

คุณสุภำพรณ์	หอมรื่น

นำยณัฐชำ	ปัญญำสิทธิ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสวนสัตว์	จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่					

นิติกร	ส�ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด

เชียงใหม่

CM MICE Excellence Centre   

ผู้ช่วยนักวิจัย	MICE Excellence Centre   

นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร	ส�ำนักงำนพำณิชย์																

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงำนบริกำรข้อมูล	ส�ำนักงำนพำณิชย์																

จังหวัดเชียงใหม่

นักบริหำรทั่วไป	ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด	

(OSM)	ภำคเหนือตอนบน	1						

จงัหวัดกรงุเทพมหานคร

คุณทำลูน	เทง

คุณเนตรนิภำ	สิญจนำคม

คุณอิทธิพล	สุรีรัตน์

คุณชวิกำ		โพชนุกูล		

คุณศิริมัณฑ์		วิวงศ์ศักดิ์	

คุณสมชำย	ฉันท์เศรษฐ์

คุณนันทินี	เชื้อชูวงศ์

นำยกสมำคมกำรแสดงสินค้ำ	(ไทย)

กรรมกำรสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	เซ็นทรัม	จ�ำกัด

กรรมกำรสมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัทแม่น�้ำร้อยสำย	จ�ำกัด

สมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

บริษัท	เซ็นทรัม	จ�ำกัด

กรรมกำรสมำคมกำรแสดงสินค้ำ	(ไทย)

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

กรรมกำรสมำคมส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ	(ไทย)

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด	โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์
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จงัหวัดกรงุเทพมหานคร

คุณศศินิมำ	จันทร์เหมือนเผือก

คุณจิดำภำ	ธนโรจน์

คุณเปรมพร	สำยแสงจันทร์

คุณรักศักดิ์	คณำนุรักษ์

คุณกัญญวรรณ	ยุกตะนันท์

คุณปุณณำ	วัฒนวิบูลย์

คุณอรทัย	ภักดี

คุณสุดำรัตน์	สุภเพียร

คุณศิวพร	ฉันทไกรวัฒน์

คุณแอน	คงสบำย

คุณสุภัตำ	น้อยเมือง

Ms.Wuthiporn Naruemityarn

คุณวัลลภำ	โภควัฒน์

ผู้จัดกำรอำวุโส	

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยงำนปฏิบัติกำร	

บริษัท	เอ็นซีซี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	เดเวลอปเม้นท์	

จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

บริษัท	เอ็นซีซี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	เดเวลอปเม้นท์	

จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ

บริษัท	เอ็นซีซี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	เดเวลอปเม้นท์	

จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร	ศูนย์ประชุมอุทยำน

วิทยำศำสตร์ประเทศไทย

เจ้ำหน้ำที่พัฒนำธุรกิจอำวุโส	ศูนย์ประชุมอุทยำน

วิทยำศำสตร์ประเทศไทย

เจ้ำหน้ำที่พัฒนำธุรกิจ	ศูนย์ประชุมอุทยำน

วิทยำศำสตร์ประเทศไทย

หัวหน้ำกลุ่มลูกค้ำสัมพันธ์	ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร	ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย	โรงแรมแลนด์มำร์ค	

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย	แผนก	MICE 

โรงแรมแลนด์มำร์ค

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สยำมนิรมิต	กรุงเทพ
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จงัหวัดกรงุเทพมหานคร

คุณพรทิวำ	น้อยสะอำด

คุณอรทัย	วงศ์ประเทศ

คุณดวงใจ	กมลชัยวำนิช

คุณชุติธร	เลิศวงษ์วรกุล

คุณปรมะ	ศิริประสำทสุข

คุณกัลยำ	สุขสถำพร

คุณวรินทร์ทิพย์	สิริเชษฐ์วงศ์

คุณคมกริช	แก่นเกษม

คุณสุเนตร	ทิพย์ธนสำร

คุณประสิทธิ์		สวัสดี

คุณวีรวัจน์	บัวทอง

คุณไพรัช	ทุมเสน

คุณอรรถพันธ์	เกษมพงษ์

คุณชัพพล	โรจนเสน

คุณชิษณุพงศ์	ติลักขณเมธี

คุณสุชำดำ	เผือกม่วงศรี

คุณวิศรุต	ดุละลัมพะ

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและกิจกรรมพิเศษ	

สยำมนิรมิต	กรุงเทพ

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและกิจกรรมพิเศษ	

สยำมนิรมิต	กรุงเทพ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย	โรงแรมดุสิตธำนี	หัวหิน

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย	โรงแรมดุสิตธำนี	หัวหิน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนำ	จ�ำกัด	

(มหำชน)

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด	ศูนย์กำรค้ำอยุธยำซิตี้พำร์ค

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดและสื่อสำรองค์กร	ส�ำนักงำน

บริหำรทรัพย์สินและกีฬำ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประชุม	ส�ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและ

กีฬำ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ผู้จัดกำรแผนกฝึกอบรม	โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค

F&B Operation Manager 

โรงแรมเดอะทวิน	ทำวเวอร์

ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร	กำรไฟฟ้ำนครหลวง

หัวหน้ำงำนส่งเสรมกิจกรรมในประเทศ	

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วิศวกรโยธำเชี่ยวชำญ	ส�ำนักอ�ำนวยควำมปลอดภัย	

กรมทำงหลวง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ	

กรมกำรท่องเที่ยว

นบง.	5	บมจ.	กสท	โทรคมนำคม

นบง.	6	บมจ.	กสท	โทรคมนำคม
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คุณณนันท์	สินธุศิริ

คุณอภิวัฒน์	คล่องนำวำ

คุณภูมิรัฐ	ทองอุดม

คุณสุรีย์	ประเสริฐสุด

คุณศุภวรรณ	สท้ำนไตรภพ

คุณดำริกำ	แซ่โง้ว

อำจำรย์กฤป	จุระกะนิตย์	

อำจำรย์วรินทร	คเชนทร์เดชำ

อำจำรย์ปวีณำ	ข�ำพัด

อำจำรย์สุนิสำ	มำมำก

คุณพิกุล	รัตนภูมิ

Mr.Dome Binsolem

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

นักวิชำกำรเผยแพร่ปฏิบัติกำร	กรมส่งเสริม

คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรและแผนงำน	ส�ำนักฝึกอบรม	

กรมทำงหลวงชนบท

วิศวกรโยธำช�ำนำญกำรพิเศษ

ผู้จัดกำรอำวุโส	สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ

นักวิชำกำร	สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ

ประธำนหลักสูตรกำรท่องเที่ยว	ภำควิชำกำรโรงแรม

และกำรท่องเที่ยว	คณะศิลปศำสตร์	

มหำวิทยำลัยสยำม

อำจำรย์ประจ�ำคณะอุตสำหกรรมกำรโรงแรมและ

กำรท่องเที่ยว	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์

อำจำรย์ประจ�ำคณะอุตสำหกรรมกำรโรงแรมและ

กำรท่องเที่ยว	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์

อำจำรย์ประจ�ำคณะอุตสำหกรรมกำรโรงแรมและ

กำรท่องเที่ยว	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์

Quality Manager  Centara Grand & 

Bangkok Convention Centre at 

CentralWorld

Director of Convention Center 

Centara Grand & Bangkok Convention 

Centre at CentralWorld

จงัหวัดกรงุเทพมหานคร
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คุณบุญประสิทธิ์	เงินทองมำก

พ.ต.ท.ถำวร	สมศักดิ์

นพ.พลวรรธน์	วิทูรกลชิต

คุณตรึงเนตร	พรรณดวงเนตร

คุณธนำกร	โตโส

คุณปริญญำ	บุญมำ

คุณสันติ	นิลหมื่นไวย์

คุณสุดำรัตน์	นนท์อำมำตย์

คุณภพพล	เกษมสันต์	ณ	อยุธยำ

คุณสิทธิพร	กำศสำริกรรม

คุณอำนันทวิทย์	เวียงนนท์

คุณมัลลิกำ	ตั้งเสรี

คุณเบญจวรรณ	พินิตมนตรี

ดร.ดลฤทัย	โกวรรธนะกุล

คุณนพดล	แสงศิริบรรพต

คุณแพรว	ธนภัทรพรชัย

วิศวกรไฟฟ้ำ	กำรไฟฟ้ำนครหลวง

รองผู้บังคับกำรต�ำรวจจรำจร	กรุงเทพมหำนคร

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรคนพิกำร	

กรมส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน	ปฏิบัติกำร	

ส�ำนักงำนจังหวัดขอนแก่น

ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดขอนแก่น

พนักงำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

จังหวัดขอนแก่น

นำยกสมำคมธุรกิจท่องเที่ยว	จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและประชำสัมพันธ์	

สวนสัตว์ขอนแก่น

นักวิชำกำร	4	งำนกำรตลำดและกิจกรรมสัมพันธ์	

สวนสัตว์ขอนแก่น

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดต้นตำล	

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดต้นตำล

ผู้อ�ำนวยกำร	ศูนย์ควำมเป็นเลิศอุตสำกรรมไมซ์และ

อีเว้นท์เชิงธุรกิจ	คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร	รำชำวดี	รีสอร์ท

เจ้ำพนักงำนพิพิธภัณฑ์ช�ำนำญงำน	พิพิธภัณฑ์สถำน

แห่งชำติ	ขอนแก่น

จงัหวัดกรงุเทพมหานคร

จงัหวัดขอนแก่น
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ดร.สุมิตรำ		ไอยรำ

อ.วิไลวรรณ		ศิริเวทยำนนท์

อ.ขนิษฐำ		ทองเชื้อ

คุณจีรศักดิ์	พิลำหอม

ดร.รติรัตน์	เขียวมีส่วน

คุณนรำวดี	วรวณิชชำ

คุณชวนิช		สิริสิงพล

คุณพิไลวรรณ		ชมภูป้อ

คุณสหพล	ลัดดำ

คุณบุปผำวดี	ต้นชัยนันท์

คุณ	นิธิ	คงทน

อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว	

คณะบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ขอนแก่น

อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว	

คณะบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ	ขอนแก่น

อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว	

คณะบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ขอนแก่น

บริษัทไมซ์โซลูชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

คณะบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กรรมกำรผู้จัดกำรโครงกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ	

Khon Kaen International Conventions 

and Expositions (CP)

ผู้จัดกำรโครงกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ	Khon 

Kaen International Conventions and 

Expositions (CP)

อำจำรย์คณะกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ผู้จัดกำรโรงแรม Avani Khon Kaen Hotel & 

Convention Centre

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจัดเลี้ยง	Avani Khon 

Kaen Hotel & Convention Centre

ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	Khon Kaen  

International Conventions and  

Expositions (CP)

จงัหวัดขอนแก่น



คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) : 71

จงัหวัดขอนแก่น

คุณคริษฐ์	มีสนม

คุณธัญญรัศม์	กิ่งไพบูลย์

คุณร�ำไพพรรณ	เจริญแสน

คุณทวิช	พิมพะ

คุณวรินทร์ทิพย์	ศรีกงพลี

คุณกฤตภัทร	ถำปำลบุตร

คุณอินทิรำ	ฆำรเจริญ

คุณวิมลรัตน์	นำมตะ

คุณกำญจนำ	กำญจนะกัณโห

คุณโกสัย	คอนนำงพำ

คุณเหมณัฐ	โจทก์มีชัย

คุณสมเจตน์	แก้วไสย

นำยวัชรพล	สำรสอน

ดร.กำหลง	เย็นจิตต์

นำยก�ำภู	วงค์วัฒนะ

คุณสมคิด	ต้นสำยเพ็ชร์

อำจำรย์ศักดำ	กำญจนวนำวัลย์

ผู้ช่วยผู้จัดกำร	แผนก	Commercialization MKT 

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	สำขำอุดรธำนี

ผู้ช่วยผู้จัดกำร	แผนก	Commercialization MKT  

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	สำขำขอนแก่น

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปสนง.ส่งเสริมกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	จังหวัดขอนแก่น

ปลัดอำวุโส	นครขอนแก่น

สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น

ส�ำนักงำนอธิกำรบดี	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร	

เทศบำลนครขอนแก่น

นักวิเครำะห์นโยบำย	เทศบำลนครขอนแก่น

ผู้จัดกำร	บ.ไทยดรีมทัวร์																					

พนักงำนบริษัท	บ.ไทยดรีมทัวร์																					

นักวิชำกำรวัฒนธรรม	ส�ำนักศิลปกรรม	8																	

นักวิชำกำรศำสนำ	ส�ำนักงำนพุทธศำสนำ													

รองผู้อ�ำนวยกำร	กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ส�ำนักงำนพัทยำ

ผู้อ�ำนวยกำร	ศูนย์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย	ภำค	1	

(ชลบุรี)

ศูนย์กำรกีฬำแห่งประเทศไทย	ภำค	1	(ชลบุรี)

General Manager	โรงแรมเดอะซำยน์	พัทยำ

ผู้อ�ำนวยกำร	วิทยำลัยดุสิตธำนี	ศูนย์กำรศึกษำ

เมืองพัทยำ

เมอืงพัทยา, จงัหวดัชลบรีุ
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อำจำรย์อดิเทพ	ก�ำแพงเสรี

คุณโกวิทย์	เหลือล้น

อำจำรย์สมยศ		เทียมเพื่อน

อำจำรย์พิไลวรรณ		ชมภูป้อ

ดร.ไพรัช	พิบูลย์รุ่งโรจน์

คุณพัทนุพงศ์	นีสกุล	

คุณสุทธณัฐ	อุตมำภิรักษ

คุณนันทวัฒน์	จันทร์เกตุ

คุณสมนึก	เวชไธสง

คุณต่อบุญ	ผำสุกฤทธิ์

คุณกัญญำวีร์	พฤกษ์เมธี

คุณพรทิพย์	แสงรัตน์

คุณธนกฤต	สำยวิจิตรี

คุณอุไรวรรณ	โลห์ร

คุณพลนิภำ	เคนทองดี

คุณพำขวัญ	เมฆะวรำกุล

คุณกำนต์	ประสงค์ดี

หัวหน้ำภำควิชำกำรจัดกำรนิทรรศกำรและกำรประชุม	

วิทยำลัยดุสิตธำนี	ศูนย์กำรศึกษำเมืองพัทยำ

สมำชิกสภำเทศบำล	ต�ำบลพลำ	อ.บ้ำนฉำง	จ.ระยอง

อำจำรย์ประจ�ำ	รร.บ้ำนฉำงกำญจนำนุกูล	อ.บ้ำนฉำง	

จ.ระยอง

อำจำรย์	คณะกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว	

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนไมซ์		

คณะเศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กรรมกำรผู้จัดกำร	Rave Nation Group

กรรมกำรผู้จัดกำร	Rave Nation Group

ผู้ช่วยผู้จัดกำร	Rave Nation Group

ต�ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสถิติช�ำนำญงำน	

ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดกำร	โรงแรมแปซิฟิค	พำร์ค

ผู้ช่วยผู้จัดกำรกำรตลำด	โรงแรมแปซิฟิค	พำร์ค

Sales Manager, East Coast Royal Cliff 

Hotels Group & PEACH

FOOD AND BAVERAGE MANAGER 

CAPE DARA RESORT PATTAYA

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด.เทรด	แอนด์	คอนซัลทิง

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด	แฟร์เท็กซ์	สปอร์ตคลับแอนด์

โฮเทล

Vice President CAPE DARA RESORT 

PATTAYA

F&B Marketing CAPE DARA RESORT 

PATTAYA

เมอืงพัทยา, จงัหวดัชลบรีุ
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เมอืงพัทยา, จงัหวดัชลบรีุ

จงัหวัดภเูกต็

คุณณัฐพล	ลิมปนนำคทอง

คุณรัก	ธนะไพบูลย์

คุณนริศ	มิรำมัยวงศ์

คุณยงยุทธ์	ฤกษ์นิรันดร์

คุณเบญจวรรณ	ชูคันหอม

คุณรัตนชัย	สุทธิเดชำนัย

ว่ำที่พันตรี	ชำติชำย	ศรีโพธิ์อ่อน

คุณกัลยำกร	เด็ดขำด

คุณจินตนันท์	วัชรสิงห์

คุณภัสทรียำ	คุ้มบ้ำน

คุณภัทรกร	สกุลรัตน์

คุณก้องศักดิ์	คู่พงศกร

คุณศลิยำ	ลิ่มสกุล

คุณมณีรัตน์	ประชุมพรรณ

คุณศิรินทิพย์		วัฒนำรักษ์

คุณปุณณวิช	ชัยอุดม

Mr.Tawatchai Publab

หัวหน้ำแผนกสร้ำงสรรค์	บริษัทวีซีสปอร์ต	โปรดักชั่น

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน	สนง.สำธำรณสุข	

จังหวัดชลบุรี

นำยอ�ำเภอบำงละมุง

นักวิเทศสัมพันธ์	เมืองพัทยำ

Fairtex sports club and hotel

อุปนำยก	สมำคมนักธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยำ

ปลัดอำวุโสอ�ำเภอบำงละมุง

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด	สวนนงนุชพัทยำ

นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร	ส�ำนักงำน	

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	จ.ภูเก็ต

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี	ช�ำนำญงำน

อุปนำยกสมำคม	สมำคมโรงแรมไทยภำคใต้

อุปนำยกสมำคม	สมำคมโรงแรมหำดป่ำตอง

Room Division Manager Andaman 

Cannacia Resort and Spa

ผู้จัดกำรฝ่ำยรำยได ้Kalima Resort & Spa, 

Phuket

Sale Manager – Corporate & M.I.C.E. 

Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao 

Beach

Director of Food & Beverage Grand 

Mercure Phuket Patong
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Ms.Sakulluck Utama

Ms.Tharntheeta Chauymuang

คุณสมศักดิ์	ธัญญเจริญ

อำจำรย์พิไลวรรณ		ชมภูป้อ

คุณเกศรำ	คีรีรัตน์

คุณศิรประภำ	ประดับลำย

คุณจำตุรนต์	ตั้นสกุล

คุณปำนทิพย์	ทองปำน

คุณธนิธธำ	พร้ำวแก้ว

Event Manager Grand Mercure Phuket 

Patong

CORPORATE EVENT SALES MANAGER 

ตรีสรำ

Banquet Manager โรงแรม	Movenpick 

Resort & Spa Karon Beach

อำจำรย์	คณะกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว	

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

Director Of Sales Siam Niramit Phuket

Public Relation Manager Siam Niramit 

Phuket

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	ส�ำนักบริหำร

ยุทธศำสตร์	กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร	

สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำ	จังหวัดภูเก็ต

วิเครำะห์นโยบำยและแผน

จงัหวัดภเูกต็

อ�าเภหาดใหญ่, จงัหวดัสงขลา

คุณพรรณทิภำ	ศรีคง

คุณอุทิศ	สวัสดิ์

ดร.สมพร	รุนเพชร

คุณสมพล	ชีววัฒนำพงศ์

คุณศิริชัย	เชำวนปรีชำ

ผู้จัดกำรสภำอุตสำหกรรมจังหวัดสงขลำ

รองผู้อ�ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ส�ำนักงำนหำดใหญ่

ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสงขลำ

เลขำธิกำรสมำคมโรงแรมหำดใหญ่

ผู้จัดกำรทั่วไป	บริษัท	ออลซีซัน	โฮเต็ล	จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยกำร	ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติ

ครบ	๖๐
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คุณชณัชำ	กิระวำนิช

คุณก้องเกียรติ	กำระเกตุ

คุณศรัณญ์	หฤหรรษ์ปรำกำร

คุณสุจิน	กำญจนศิรำธิป

คุณชัยวัฒน์	ท่ำจีน

คุณศิริภัสสร	ชูช่วย

คุณปรัชญำ	พฤกษวำล

คุณภำคภูมิ	สุวรรณรัตน์

คุณธีระ	จันทิปะ

อำจำรย์ธนิถำ	แสงวิเชียร

อำจำรย์ดวงธิดำ	พัฒโน

อำจำรย์ทรงสิน	ธีระกุลพิศุทธ์

อำจำรย์ณัฐกำนต์	รัตนพันธ์ุ

อำจำรย์พัชรำภรณ์	บุญเลื่อง

ผู้จัดกำร	หจก.หนีห่ำว	ออร์แกไนเซอร์

เจ้ำหน้ำที่อำวุโส	กลุ่มงำนส่งเสริมธุรกิจศูนย์ประชุม

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนส่งเสริมธุรกิจศูนย์ประชุม

ผู้จัดกำร	สมำคมน�้ำยำงข้นไทย

กรรมกำรประธำนฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ	

หอกำรค้ำ	จ.สงขลำ

นักประชำสัมพันธ์คณะแพทย์	มหำวิทยำลัยสงขลำ

นครินทร์	วิทยำเขตหำดใหญ่

Organizer	ผู้จัด	Mortor Show	หำดใหญ่

Organizer	ผู้จัด	Mortor Show	หำดใหญ่

นักวิชำกำรสถำบันทักษัณคดีศึกษำ

อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

วิทยำเขตหำดใหญ่

อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

วิทยำเขตหำดใหญ่

อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

วิทยำเขตหำดใหญ่

อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

วิทยำเขตหำดใหญ่

อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

วิทยำเขตหำดใหญ่

อ�าเภหาดใหญ่, จงัหวดัสงขลา
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อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

วิทยำเขตหำดใหญ่

อำจำรย์อ้อมอรุณ	จู่รัตนสำร

อ�าเภหาดใหญ่, จงัหวดัสงขลา

นักวิจัยโครงการ ฯ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.นักรบ	ระวังกำรณ์	หัวหน้ำคณะ

ผศ.ดร.สินธะวำ	คำมดิษฐ์

ดร.สมบูรณ์	แซ่เจ็ง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์	นีละโยธิน

ดร.ณัฏฐณิชชำ	สิงห์บุระอุดม




