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GBAC หรอื Global Biorisk Advisory Council เป็นแผนก
พเิศษของ ISSA ซึง่เป็นสมาคมการคา้อุตสาหกรรมท าความสะอาดชัน้
น าของโลก 

 

GBAC STAR เป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัของสถานทีว่า่ดว้ยการป้องกนั
และการท าความสะอาดฆ่าเชือ้โรคทางชวีภาพ 

 

GBAC STAR Accreditation คอืการรบัรองสถานะวา่สถานที่
แหง่นัน้มคีวามพรอ้มในการเตรยีมการป้องกนั และรูว้ธิกีารรบัมอืการ
ฟ้ืนฟูจากการระบาดของโรคตดิเชือ้และสถานการณ์อนัตรายทาง
ชวีภาพ 

 

GBAC คืออะไร 

 



 

สญัลกัษณ์ GBAC STAR สงวนไวส้ าหรบัอาคารสถานทีท่ีด่แูลรกัษา
มาตราการทีเ่หมาะสมในการท าความสะอาดและระบุว่าพืน้ทีน่ัน้ไดร้บัการฆา่
เชือ้ตามมาตรฐานในระดบัสากล 

ดงันัน้เมือ่คุณเหน็สญัลกัษณ์ GBAC STAR คุณสามารถมัน่ใจไดว้า่
เจา้หน้าทีข่องสถานทีน่ัน้ไดร้บัการฝึกอบรมตามหลกัมาตรฐานระดบัสากลใน
เรือ่งความสะอาดของอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยัทางชวีภาพเพือ่สรา้ง
ความไวว้างใจแก่ผูม้าเยอืนสถานทีน่ัน้ ๆ 

GBAC STAR สามารถรบัรองสถานประกอบการประเภท ส านกังาน 
สนามกฬีา โรงเรยีน และอาคารทุกประเภทตามมาตรฐาน GBAC STAR 
Facility การรบัรองนี้มไีวส้ าหรบัตวัอาคารและสถานที ่ครอบคลุมตัง้แต่
ธุรกจิเลก็ในทอ้งถิน่ จนถงึคอมเพลก็ซข์นาดใหญ่ 

 

 

สญัลกัษณ์ GBAC STAR  



  

อนัดบัแรก ขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการของท่านใหเ้ขา้สูโ่ปรแกรมการ
รบัรองระบบงาน GBAC STAR โปรแกรมน้ีจะช่วยก าหนดแนวทางทีเ่ป็นระบบ
มาตรฐานในการท าความสะอาดฆา่เชือ้โรคและป้องกนัโรคตดิเชือ้ใหก้บัสถาน
ประกอบการขอท่าน  

ในการด าเนินโครงการใหเ้สรจ็สมบรูณ์บุคลากรในสถานประกอบการของ
ท่านจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถและการปฏบิตัติามองคป์ระกอบ 20 
ประการของโปรแกรม GBAC STAR  เมือ่สมาชกิคณะกรรมการ GBAC 
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของระบบทัง้หมดแลว้จะพจิารณาการรบัรองระบบงาน 
GBAC STAR ของสถานประกอบการนัน้ ๆ 

 

อาคารสถานท่ีของท่านจะได้รบั 
การรบัรอง GBAC STAR อย่างไร 



  

 

ขัน้ตอนการได้รบัการรบัรองจาก GBAC STAR 

ท่านจะได้รบัชุดเอกสารข้อมูล GBAC 
(GBAC Information Pack)  

ท าการนัด Video Conference เพื่อพดูคยุรายละเอียดการ

เข้ารบัการรบัรอง GBAC STAR  

 Video Conference พดูคยุรายละเอียดการเข้ารบัการ
รบัรอง GBAC STAR  

 

ท่านจะได้รบัใบเสนอราคา (Quotation)  

ท าการสมคัรและเข้าสู่โปรแกรม  

GBAC STAR Facility Accreditation 

ท าแบบประเมินอาคารสถานท่ี (เพื่อให้ทาง SEA 
Consulting ช่วยประเมินความพร้อมการเข้ารบัการรบัรอง 

 GBAC STAR ) 



 

 

 

 

สถานประกอบการ
ตดัสินใจเข้ารว่ม
โครงการ รบัรอง
มาตรฐาน GBAC 

STAR Accreditation 

 

สถานประกอบการผ่าน
การรบัรองมาตรฐาน 

GBAC STAR 
Accreditation 

 

สถานประกอบการ 
ประกาศการขอรบัรอง
มาตรฐาน GBAC 

STAR Accreditation 

 

 

สถานประกอบการ
สมคัรเขา้รว่มโครงการ 
รบัรองมาตรฐาน GBAC 

STAR Accreditation 

 

สถานประกอบการรบั
คู่มือการขอรบัรอง
มาตรฐาน และคู่มือ

การขึ้นระบบ 

สถานประกอบการส่ง

เอกสาร ขอรบัการรบัรอง
มาตรฐาน GBAC STAR 
ส่งให้ Accreditation 
Council ตรวจสอบ 

 

 

ขัน้ตอนการได้รบัการรบัรองจาก GBAC STAR 



 

 

ความเป็นผู้น าด้านอาคารสถานท่ีปลอดภยั เร่ิมจากความมุ่งมัน่และการ

วางแผน องคป์ระกอบ 1-4 

• 1. บทบาทขององคก์รความรบัผิดชอบและอ านาจหน้าท่ี 

• 2. ค ามัน่สญัญาด้านอาคารสถานท่ีปลอดภยั 
• 3. ความยัง่ยืนและการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

• 4. ความสอดคล้องและการปฏิบติัตาม 

องคป์ระกอบเหล่านี้เป็นสว่นทีส่ าคญัทีสุ่ดของกระบวนการการรบัรอง เพื่อ
สรา้งความมุ่งมัน่ของสถานประกอบการในทุกระดบัทีม่ตี่อแผนการรบัรอง
ระบบงาน GBAC STAR โดยขัน้แรกใหพ้จิารณาวา่พนกังานท่านใดทีส่ามารถ
สนบัสนุนโครงการนี้ไดด้ทีีสุ่ดในนามของสถานประกอบการของท่าน จากนัน้ตัง้
ค ามัน่สญัญาลงนามโดยผูน้ าระดบัสงูและสือ่สารกบับุคลากรในสถานประกอบการ
ของท่านทัง้หมดวา่ท่านไดว้างแผนสรา้งกระบวนการปรบัปรุงระบบอยา่งต่อเนื่อง
ลงในแผนงานของท่านเพือ่ใหส้ถานประกอบการของท่านจดัการกบัการระบาดของ
โรคตดิเชือ้และอนัตรายทางชวีภาพไม่เพยีงแต่เฉพาะในปัจจุบนัแต่ตอ้งมกีาร
ปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องในระยะยาว  

ประการสดุทา้ยระบุขอ้ก าหนดทางกฎหมาย กฎขอ้บงัคบัในระดบัประเทศ
และระดบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าความสะอาดและการฆา่เชือ้โรคในธุรกจิของ
ท่าน 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 



  

เป้าหมายและกลยทุธ ์องคป์ระกอบ 5-8 

• 5. เป้าหมายวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

• 6. การควบคมุและตรวจสอบโปรแกรม 

• 7. การประเมินความเส่ียงและกลยทุธก์ารลดความเส่ียง 

• 8. ขัน้ตอนการปฏิบติังานมาตรฐาน 

ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคส์ าหรบัสถานประกอบการของท่านโดย
พจิารณาจากการประเมนิหรอืการตรวจสอบซึง่ขึน้อยูก่บัความคดิเหน็ของลกูคา้
และพนกังาน การก าหนดแผนมาตรการควบคุมและจดัท าเอกสารขัน้ตอนการ
ตรวจสอบมาตรการเหล่านัน้ส าหรบัการประเมนิความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง แตเ่มือ่
มกีารระบุความเสีย่งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มาตรการควบคุมตามแผนทีไ่ดร้บั
การออกแบบถูกน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่จดัการความเสีย่งเหล่านัน้  

ขัน้สดุทา้ยก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐาน (SOP) ส าหรบัการท า
ความสะอาดฆา่เชือ้โรคและป้องกนัโรคตดิเชือ้ทัง้หมด 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 

 



 

การจดัการวสัดแุละสินค้าคงคลงั องคป์ระกอบท่ี 9-13 

• 9. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
• 10. สารเคมีท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 
• 11. การควบคมุและการจดัการสินค้าคงคลงั 
• 12. อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (PPE) 
• 13. การจดัการขยะ 

เทคโนโลยเีครือ่งมอืและแนวทางแกไ้ขมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ดงันัน้ควรตรวจสอบเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะ และการใชส้ารเคมี
หรอืน ้ายาฆา่เชือ้ในการท าความสะอาดควรเหมาะสมกบัวตัถุหรอืพืน้ทีท่ีก่ าลงั
ท าความสะอาดฆา่เชือ้โรค  

ทบทวนแผนการควบคุมและจดัการเครือ่งมอืและอุปกรณ์ส าหรบัสนิคา้
คงคลงัรวมถงึขอ้ก าหนด PPE ส าหรบัพนกังาน ท่านตอ้งแน่ใจดว้ยวา่สถาน
ประกอบการของท่านมแีผนและขัน้ตอนการจดัการขยะอยูแ่ลว้ 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 

 



 

การฝึกอบรมการเตรียมการและการป้องกนั องคป์ระกอบท่ี 14-17 

• 14. การฝึกอบรมบคุลากรและความสามารถ 

• 15. การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 

• 16. นโยบายการป้องกนัโรคจากการติดเช้ือ 

• 17. โปรแกรมสุขภาพของพนักงาน 

แผนการท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทีด่จีะใชไ้ดก้ต็่อเมือ่มกีารฝึกอบรม
และการเตรยีมความพรอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนกังานท า
ความสะอาดไดร้บัการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและมคีวามสามารถในการปฏบิตัิ
หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ สามารถตดัสนิระดบัความสามารถไดจ้ากการศกึษาการ
ฝึกอบรมการรบัรองและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม มกีารจดัท าการเตรยีมความ
พรอ้มและกระบวนการรบัมอืในกรณีฉุกเฉินเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้หรอืผูท้ีม่าใชส้ถานประกอบการของท่านดว้ยแผนการควบคุมและป้องกนั
การตดิเชือ้ทีค่รอบคลุม  

สุดทา้ยตรวจสอบสุขภาพรา่งกายและจติใจของบุคลากรของท่านใหแ้น่ใจวา่
ไดร้บัการจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพผา่นแผนสุขภาพของบุคลากรซึง่รวมถงึ
พนกังานท าความสะอาดทัง้หมดทีอ่าจไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการสมัผสักบั
วตัถุทีต่ดิเชือ้ 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 

 



ความระมดัระวงัอย่างต่อเน่ือง องคป์ระกอบท่ี 18-20 

• 18. การตรวจสอบและการตรวจสอบ 

• 19. การควบคมุ Suppliers 

• 20. การจดัการเอกสาร 

รวมองคป์ระกอบทัง้หมดของแผนงานเขา้ดว้ยกนั โดยสรา้งแผนการ
ตรวจสอบเพือ่ตรวจสอบวา่แผนงานของสถานประกอบการของท่านไดร้บัการ
ปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมและมกีารดแูลขอ้ก าหนดหรอืเกณฑส์ าหรบัการ
ประเมนิผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Suppliers และท าการประเมนิซ ้าอกีรอบ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Suppliers เหลา่นัน้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเฉพาะของ
สถานประกอบการของท่าน  

เราไดจ้ดัเตรยีมรายการเอกสารทีแ่นะน าเพือ่รวมไวใ้นกระบวนการ
จดัการเอกสารของท่าน ในตอนนี้ท่านควรจดัท าเอกสารทุกสว่นของ
กระบวนการและควรจดัเตรยีมเอกสารเหล่านี้ใหพ้รอ้มใชง้านเสมอ  

โดยนโยบาย ขัน้ตอนและมาตรการแผนปัจจุบนัของท่านควรสอดคลอ้ง
กบัแนวทางปฏบิตัแิผนการรบัรอง GBAC STAR Facility เสมอ 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 

 



 

อตัราค่าบริการตรวจรบัรอง GBAC STAR 
(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าบริการท่ีปรึกษาและอบรม 

เน่ืองจากต้องมีการประเมินสถานประกอบการของท่านอีกที) 

 
ประเภทอาคาร อตัรา ขัน้ต า่ สงูสดุ 

ร้านอาหาร 165 ต่อทีน่ัง่ 16,500 - 

โรงแรม 98.8 บาท ต่อหอ้ง 16,500 495,000 

สนามกีฬา / สเตเดียม 11 บาท ต่อทีน่ัง่ 16,500 495,000 

อาคารประเภทอ่ืน ๆ 

ไม่เกิน 2,322 ตารางเมตร 16,500   

2,322 – 18,580 ตารางเมตร 33,000   

18,581 – 46,450 ตารางเมตร 82,500   

46,451 – 74,322 ตารางเมตร 132,000   

74,323 – 92,902 ตารางเมตร 198,000   

92,903 – 185,805 ตารางเมตร 330,000   

185,806 ตารางเมตร ขึ้นไป 495,000   

สถานศึกษา 

โรงเรียน ท่ีไม่มีแผนกพิเศษ 33 บาท ต่อ  
นกัเรยีน 1 คน 

16,500 495,000 

โรงเรียน ท่ีมี สนามกีฬา สระว่าย
น ้า ตึกเฉพาะวิชาต่างๆ 

49.55 บาท ต่อ 
นกัเรยีน 1 คน 

16,500 495,000 

วิทยาลยั มหาวิทยาลยั  ตดิต่อ ตดิต่อ 
 



GBAC STAR™ Accredited Facilities 

อาคารสถานทีจ่ากทัว่โลกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตราฐาน GBAC STAR  
(อาคารสถานทีใ่นประเทศไทยทีไ่ดร้บัการรบัรอง GBAC STAR ณ ปัจจุบนั มแีลว้กวา่ 10 ที ่) 



 

 

 

ท่านสามารถท าแบบประเมินความพร้อมอาคารสถานท่ีของท่าน
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรบัรองอาคารสถานท่ีจาก GBAC STAR ได้
ตาม Link ด้านล่างน้ี  

 

https://seaconsulting.asia/gbac-gap/ 

 

เมื่อท่านเข้าท าแบบประเมินความพร้อมแล้วกดบนัทึก จะมี
เจ้าหน้าท่ีติดต่อกลบัเพ่ือนัดวนัและเวลาคยุรายละเอียดผ่าน Video 

Conference  

แบบประเมินความพร้อมอาคารสถานท่ี 

https://seaconsulting.asia/gbac-gap/


 

 

 

 

(+66) 97 - 129 - 3651 gbac@seaconsulting.asia 

https://gbac.issa.com/ https://seaconsulting.asia/ 


