
 

 

GBAC STAR Facility Accreditation 

A DIVISION OF ISSA 

      
 



GBAC STAR Accreditation คอืการรบัรองสถานะวา่สถานทีแ่หง่นัน้รู้

วธิแีละมคีวามพรอ้มในการเตรยีมการป้องกนั การรบัมอืและการฟ้ืนฟูจาก

การระบาดของโรคตดิเชือ้และสถานการณ์อนัตรายทางชวีภาพ 

 

GBAC ยอ่มาจาก “ Global Biorisk Advisory Council” เป็น

หน่วยงานพเิศษของ ISSA ซึง่เป็นสมาคมผูป้ระกอบการธุรกจิทาํความ

สะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry 

Association) 

 

คาํวา่ “ STAR” ไดร้บัการคดัเลอืกสาํหรบัการรบัรองระบบบรหิาร

อาคารเนื่องจากโปรแกรม GBAC STAR ตอ้งการอาคารสถานทีเ่พือ่ใหบ้รรลุ

มาตราการทีส่งูขึน้เพือ่ใหพ้ืน้ทีข่องพวกเขาสะอาดและปลอดภยัสาํหรบัการ

เขา้ใชพ้ืน้ที ่

 



 

เมือ่คณุเขา้สูอ่าคารสถานทีท่ีไ่ดร้บัการรบัรอง GBAC STAR นัน่คอืความ

สบายใจทีค่ณุอาจมองไมเ่หน็ซึง่ผดิกบับางที ่เชน่ บางอาคารทีอ่าจดสูะอาดและมี

กลิน่หอม แต่ไมไ่ดห้มายความวา่พืน้ทีน่ัน้ไดร้บัการทาํความสะอาดอยา่งเหมาะสม

และฆา่เชือ้อยา่งทัว่ถงึ  

ตรา GBAC STAR สงวนไวส้าํหรบัอาคารสถานทีท่ีด่แูลรกัษามาตราการที่

เหมาะสมในการทาํความสะอาดและระบุวา่พืน้ทีน่ัน้ไดร้บัการฆา่เชือ้ตามมาตรฐานที่

สงู 

เมือ่คณุเหน็ตราประทบั GBAC STAR คณุสามารถมัน่ใจไดว้า่เจา้หน้าทีข่อง

สถานทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและทาํงานอยา่งหนกัเพือ่สรา้งความ

ไวว้างใจของผูม้าเยอืนทีม่ตี่อสถานทีน่ัน้ๆ ในเรือ่งความสะอาดและความปลอดภยั 

ดวูา่สถานทีข่องคณุไดร้บัการรบัรอง GBAC STAR หรอืไมแ่ละอยา่ลมืมองหา

ตราประทบัรบัรองมาตรฐาน GBAC STAR ในครัง้ถดัไปทีค่ณุเขา้สูส่ถานทีต่า่งๆ 

 

 

โลโก้ GBAC  



อาคารทีไ่ดร้บัการรบัรอง GBAC STAR ไดผ้า่นขัน้ตอนการคดักรองทีเ่ขม้งวด

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาปฏบิตัติามองคป์ระกอบ 20 ประการซึง่ครอบคลุมทุกอยา่ง

ตัง้แต่ความมุง่มัน่ขององคก์รระดบัสงูไปจนถงึการตรวจสอบสถานทีต่ามปกตแิละทุก

สิง่ทีอ่ยูร่ะหวา่งนัน้ 

  

“ การทาํความสะอาดอยา่งทัว่ถึง” หมายความวา่อยา่งไรกบัอาคารทีไ่ดร้บั

การรบัรอง GBAC STAR ? 

 

อาคารทีไ่ดร้บัการรบัรอง GBAC STAR แลว้ม:ี 

• มาตราการทีเ่หมาะสมสาํหรบัการทาํความสะอาดและการฆา่เชือ้โรค 

• มกีารฝึกอบรมทีถ่กูตอ้งสาํหรบัสารเคมอีุปกรณ์และขัน้ตอนต่างๆ 

• มคีวามรูอ้ยา่งละเอยีดเกีย่วกบัวธิฆีา่เชือ้โรคอาศยัอยูบ่นพืน้ผวิตา่งๆ 

อะไรทาํให้ GBAC STAR แตกต่าง? 



อนัดบัแรกนําอาคารของทา่น ขึน้ทะเบยีนเขา้โปรแกรมการรบัรองระบบงาน 

GBAC STAR โปรแกรมนี้ชว่ยใหส้ถานประกอบการกาํหนดแนวทางทีเ่ป็นระบบใน

การทาํความสะอาดฆา่เชือ้โรคและป้องกนัโรคตดิเชือ้  

ในการดาํเนินโครงการใหเ้สรจ็สมบรูณ์อาคารจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึ

ความสามารถและการปฏบิตัติามองคป์ระกอบ 20 ประการของโปรแกรม สมาชกิ

คณะกรรมการ GBAC ตรวจสอบความสมบรูณ์ของระบบทัง้หมดและพจิารณาการ

รบัรองระบบงาน GBAC STAR ของอาคารนัน้ๆ 

 

 

สถานท่ีจะขอการรบัรอง GBAC STAR อย่างไร 



ในประเทศไทย เอสอีเอ คอนซลัต้ิง (SEA Consulting) เป็นสมาชกิของ ISSA 

มายาวนานกวา่ 10 ปี ในฐานะตวัแทนผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้และผูเ้ชีย่วชาญในมาตราฐาน 

GBAC แต่เพยีงผูเ้ดยีวในภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดร้บัมอบหมายให้

ดาํเนินการสนบัสนุนหน่วยงานและสถานประกอบการทีส่นใจใน GBAC Star 

Accreditation โดย เอสอีเอ คอนซลัต้ิง จะเป็นผูร้บัขึน้ทะเบยีน ใหก้ารอบรม 

ดาํเนินการในการรวบรวมหลกัฐาน เขา้ทาํการตรวจสอบขัน้ตน้ ดาํเนินการจดัการการ

ตรวจสอบ และบรหิารผูต้รวจสอบ ซึง่หลงัจากทีผ่า่นการตรวจสอบโดยสมบรูณ์แลว้ 

เราจะจดัสง่เอกสารให ้Global Biorisk Advisory Council พจิารณาอนุมตั ิและออก

ตรารบัรองใหก้บัสถานประกอบการ อนัเป็นการทาํใหส้ถานประกอบการของทา่นเป็นที่

น่าเชือ่ถอืและไดร้บัการคดัเลอืกหากจาํเป็นตอ้งเดนิทางเขา้มาในพืน้ที ่เพราะ

เครือ่งหมาย GBAC Star Facility ไดร้บัความไวว้างใจวา่เป็นเครือ่งหมายแหง่ความ

มัน่ใจในความปลอดภยัทางชวีภาพแลว้จากทัว่ทกุมมุโลก 

 

 

SEA Consulting คือใคร ทาํหน้าท่ีอย่างไร 



  

ความเป็นผูนํ้าด้านอาคารสถานท่ีปลอดภยั เร่ิมจากความมุ่งมัน่และการ

วางแผน องคป์ระกอบ 1-4 

• 1. บทบาทขององคก์รความรบัผดิชอบและอาํนาจหน้าที ่

• 2. คาํมัน่สญัญาดา้นอาคารสถานทีป่ลอดภยั 

• 3. ความยัง่ยนืและการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนื่อง 

• 4. ความสอดคลอ้งและการปฏบิตัติาม 

 

เป้าหมายและกลยทุธ ์องคป์ระกอบ 5-8 

• 5. เป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

• 6. การควบคมุและตรวจสอบโปรแกรม 

• 7. การประเมนิความเสีย่งและกลยทุธก์ารลดความเสีย่ง 

• 8. ขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐาน 

 

 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 



1.  

การจดัการวสัดแุละสินค้าคงคลงั องคป์ระกอบท่ี 9-13 

• 9. เครือ่งมอืและอปุกรณ์ 

• 10. สารเคมทีาํความสะอาดและฆา่เชือ้โรค 

• 11. การควบคมุและการจดัการสนิคา้คงคลงั 

• 12. อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 

• 13. การจดัการขยะ 

การฝึกอบรมการเตรียมการและการป้องกนั องคป์ระกอบท่ี 14-17 

• 14. การฝึกอบรมบุคลากรและความสามารถ 

• 15. การเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 

• 16. นโยบายการป้องกนัโรคจากการตดิเชือ้ 

• 17. โปรแกรมสขุภาพของพนกังาน 

 

ความระมดัระวงัอย่างต่อเน่ือง องคป์ระกอบท่ี 18-20 

• 18. การตรวจสอบและการตรวจสอบ 

• 19. การควบคมุซพัพลายเออร ์

• 20. การจดัการเอกสาร 

 

องคป์ระกอบ GBAC 20 รายการ 



 

 

 

 

ขัน้ตอนการได้รบัการรบัรองจาก GBAC STAR 

 

ท่านจะได้รบัชดุเอกสารข้อมลู GBAC 

(GBAC Information Pack)  

ทาํการนัด Video Conference เพ่ือพดูคยุรายละเอียดการ

เข้ารบัการรบัรอง GBAC STAR  

 Video Conference พดูคยุรายละเอียดการเข้ารบัการ

รบัรอง GBAC STAR  

 

ท่านจะได้รบัใบเสนอราคา (Quotation)  

ทาํการสมคัรและเข้าสู่โปรแกรม  

GBAC STAR Facility Accreditation 

ทาํแบบประเมินอาคารสถานท่ี (เพ่ือให้ทาง SEA 

Consulting ช่วยประเมินความพร้อมการเข้ารบัการรบัรอง 

 GBAC STAR ) 



สถานประกอบการ

ตดัสินใจเข้าร่วม

โครงการ รบัรอง

มาตรฐาน GBAC 

STAR Accreditation 

 

สถานประกอบการผา่น

การรบัรองมาตรฐาน 

GBAC STAR 

Accreditation 

 

สถานประกอบการ 

ประกาศการขอรบัรอง

มาตรฐาน GBAC 

STAR Accreditation 

 

 

สถานประกอบการ

สมคัรเข้าร่วมโครงการ 

รบัรองมาตรฐาน GBAC 

STAR Accreditation 

 

สถานประกอบการรบั

คู่มือการขอรบัรอง

มาตรฐาน และคู่มือ

การขึน้ระบบ 

สถานประกอบการส่ง

เอกสาร ขอรบัการรบัรอง

มาตรฐาน GBAC STAR 

ส่งให้ Accreditation 

Council ตรวจสอบ 

 

 

ขัน้ตอนการได้รบัการรบัรองจาก GBAC STAR 



 

อตัราค่าบริการตรวจรบัรอง GBAC STAR 

(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าบริการท่ีปรึกษาและอบรม 

เน่ืองจากต้องมีการประเมินสถานประกอบการของท่านก่อน) 

 
ประเภทอาคาร อตัรา ขัน้ตํา่ สงูสดุ 

ร้านอาหาร 160 ต่อทีน่ัง่ 16,000 - 

โรงแรม 96 บาท ตอ่หอ้ง 16,000 480,000 

สนามกีฬา / สเตเดียม 9.6 บาท ตอ่ทีน่ัง่ 16,000 480,000 

อาคารประเภทอ่ืน ๆ 

ไม่เกิน 2,322 ตารางเมตร 16,000   

2,322 – 18,580 ตารางเมตร 32,000   

18,581 – 46,450 ตารางเมตร 80,000   

46,451 – 74,322 ตารางเมตร 128,000   

74,323 – 92,902 ตารางเมตร 192,000   

92,903 – 185,805 ตารางเมตร 320,000   

185,806 ตารางเมตร ขึน้ไป 480,000   

สถานศึกษา 

โรงเรียน ท่ีไม่มีแผนกพิเศษ 32 บาท ตอ่ นกัเรยีน 

1 คน 

16,000 480,000 

โรงเรียน ท่ีมี สนามกีฬา สระว่าย

น้ํา ตึกเฉพาะวิชาต่างๆ 

48 บาท ตอ่ นกัเรยีน 

1 คน 

16,000 480,000 

วิทยาลยั มหาวิทยาลยั  ตดิต่อ ตดิต่อ 

 



GBAC STAR™ Accredited Facilities 

อาคารสถานทีจ่ากทัว่โลกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตราฐาน GBAC STAR  

(อาคารสถานทีใ่นประเทศไทยทีไ่ดร้บัการรบัรอง GBAC STAR ณ ปัจจุบนัคอื  

โรงแรมในเครอื HYATT และ OKURA) 



 

 

 

ท่านสามารถทาํแบบประเมินความพร้อมอาคารสถานท่ีของท่านเพ่ือ

เข้าสู่กระบวนการรบัรองอาคารสถานท่ีจาก GBAC STAR ได้ตาม Link 

ด้านล่างน้ี  

 

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

 

เม่ือท่านเข้าทาํแบบประเมินความพร้อมแล้วกดบนัทึก จะมีเจ้าหน้าท่ี

ติดต่อกลบัเพ่ือนัดวนัและเวลาคยุรายละเอียดผา่น Video Conference  

แบบประเมินความพร้อมอาคารสถานท่ี 

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


 

 

 

 

(+66) 64 - 194 - 3651 gbac@seaconsulting.asia 

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


	[Click here to enter a date]

