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คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2565
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานรายการชิงแชมป์ประเทศไทย
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal
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ส�ำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน รายการชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) มีดังนี้
1. การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล”
สนามที่่� 1 วัันที่่� 18, 20 กุุมภาพัันธ์์ 2565		
ณ จัังหวััดมุุกดาหาร
สนามที่่� 2 วัันที่่� 25, 27 กุุมภาพัันธ์์ 2565 		
ณ จัังหวััดศรีีสะเกษ
สนามที่่� 3 วัันที่่� 4, 6 มีีนาคม 2565			
ณ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
สนามที่ 4 วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา
สนามที่ 5 วันที่ 3, 5 มิถุนายน 2565			
ณ จังหวัดจันทบุรี

สมาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ก�ำหนดจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่
New Normal โดยก�ำหนดมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ทีม่ ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
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การแข่ ง ขั น จั ก รยานชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานฯ ประจ�ำปี 2565 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ ยังคงมาตรการจัดการแข่งขันเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมา
ในปี 2564 แต่ได้เพิม่ มาตรการทีม่ คี วามเข้มข้นขึน้ มากกว่าเดิม
รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
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2. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565
สนามที่่� 1 วัันที่่� 19 - 20 กุุมภาพัันธ์์ 2565			
ณ จัังหวััดมุุกดาหาร
สนามที่่� 2 วัันที่่� 26 - 27 กุุมภาพัันธ์์ 2565			
ณ จัังหวััดศรีีสะเกษ
สนามที่่� 3 วัันที่่� 5 - 6 มีีนาคม 2565				
ณ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
สนามที่่� 4 วัันที่่� 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565		
ณ จัังหวััดสงขลา
สนามที่่� 5 วัันที่่� 4 - 5 มิิถุุนายน 2565			
ณ จัังหวััดจัันทบุุรีี
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3. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565
สนามที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2565			
ณ จังหวัดอุทัยธานี
สนามที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2565			
ณ จังหวัดเพชรบุรี
สนามที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2565				
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
สนามที่่� 4 วัันที่่� 17 กัันยายน 2565			
ณ จัังหวััดระยอง
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4. การแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4 All”
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565
สนามที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2565			
ณ จังหวัดอุทัยธานี
สนามที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2565			
ณ จังหวัดเพชรบุรี
สนามที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2565				
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
สนามที่่� 4 วัันที่่� 18 กัันยายน 2565			
ณ จัังหวััดระยอง

การเตรีียมสถานที่่�และป้้องกัันโรค
ในการแข่่งขัันจัักรยานชิิงแชมป์์ประเทศไทย

1. เป็นการจัดในรูปแบบ New Normal จ�ำกัดจ�ำนวนผูช้ ม
หรือไม่อนุญาตให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าชม แต่สามารถรับชมผ่านการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS
และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaicycling Association
2. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลง
ทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ www.thaicycling.or.th เท่านั้น ไม่มีการรับ
สมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน
8
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3. กำำ�หนดมาตรการจำำ�กััดจำำ�นวนนัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�
เพื่่�อลดการแออััด โดยมีีอััตราส่่วน 1 ต่่อ 3 คน คืือ นัักกีีฬา 3 คน
จะมีีผู้้�ฝึึกสอนได้้ 1 คน กรณีีสััดส่่วนเกิินให้้ปััดเศษลง
4. กำำ�หนดให้้นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกส่่วนที่่�เข้้าร่่วมการ
แข่่งขััน จะต้้องกรอก Timeline ในระยะเวลา 7 วััน ก่่อนเดิินทาง
มาเข้้าร่่วมแข่่งขัันฯ โดยไม่่มีีการปกปิิดข้้อมููล
5. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน
โทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ มาร์ทโฟนของแต่ละคนเพือ่ บันทึกข้อมูลการ
เดินทางของผู้ใช้งาน
6. จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code “ไทย
ชนะ” ก่อนเข้าสนามแข่งขัน
7. การตรวจสอบรายชื่อ จะด�ำเนินการผ่านการสแกน
QR Code
8. จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณรอบสนาม เพื่อ
ให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณสนาม
แข่งขัน
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9. จัดท�ำสือ่ ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลและขัน้
ตอนแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ
www.thaicycling.or.th
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการด�ำเนิน
งาน หากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะเชิญให้ออกจาก
สนามแข่งขันทันที
11. จ�ำกัดทางเข้าและทางออกบริเวณสนามแข่งขันเพียง
ช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
และพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อที่รถจักรยาน
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12. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้า
และออกจากสนามแข่ง รวมทั้งห้องสุขาในปริมาณเพียงพอ
ต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการด�ำเนินการ
จัดการแข่งขัน
13. จัดพื้นที่ให้เพียงพอส�ำหรับนักกีฬาโดยแบ่งให้อยู่
แบบจ�ำกัดจ�ำนวนคนในแต่ละรายการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬา
จักรยานฯ จะก�ำหนดพื้นที่ ตามจ�ำนวนทีมและจ�ำนวนคน ที่
เข้าแข่งขันในแต่ละวัน เพือ่ ไม่ให้เกิดการแออัดและรวมกันเป็น
กลุ่ม เป็นก้อน
14. จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร
(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชิดกันระหว่าง
นักกีฬาในขณะท�ำการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วม
ด�ำเนินการแข่งขัน โดยจ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรตามความจ�ำเป็น
มากทีส่ ดุ และควบคุมจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ มิให้แออัดและเป็นการ
รวมกลุ่ม โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
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15. จัดให้มีหน้ากากอนามัย เพื่อให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่
และบุคลากร สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้าพื้นที่สนามแข่งขัน
16. ท� ำ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ว้ น ระยะห่ า งของจุ ด บริ ก าร เช่ น
สติ๊กเกอร์รูปรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อน
เข้าสนามแข่งขัน
17. มีการฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณสถานที่
จัดการแข่งขันอย่างทัว่ ถึงและครอบคลุม ทัง้ นี้ การฉีดพ่นน�ำ้ ยา
ฆ่าเชื้อโรคจะต้องท�ำขึ้น 1 วันก่อนแข่งขัน
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18. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิด
เพื่อรวบรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
รีไซเคิล และขยะติดเชื้อ ส�ำหรับขยะติดเชื้อจะต้องมัดปากถุง
ให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน โดย
ท�ำความสะอาดและท�ำการเปลี่ยนทุก 1 ชั่วโมง

การจ�ำกัดจ�ำนวนเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
กลุ่มที่ 1 ฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ปฏิบัติงาน
- แจ้งข้อมูลรายชือ่ พร้อมจ�ำนวน รวมถึงระยะเวลาในการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ปฏิบัติหน้าที่
- แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ�ำนวนของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขัน พร้อมกับระบุหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันอย่างละเอียด
บุคลากรทางการแพทย์
โดยครอบคลุมถึงผู้ประสานงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ ดูแลสนาม
- แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจ�ำนวน รวมถึงระยะเวลาใน
ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฯ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่
ประจ�ำรถพยาบาล
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- แจ้งข้อมูลรายชือ่ พร้อมจ�ำนวน รวมถึงระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
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มาตรการคัดกรองอาการป่วย

กลุ่มที่ 3 สื่อมวลชน ทีมงานถ่ายทอดสด และทีมงาน
ผู้ตัดสิน
- เฉพาะตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน บันทึกภาพ
- สื่ อ มวลชน เฉพาะตามรายชื่ อ ที่ ป รากฏในระบบลง
การแข่งขัน มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน
ทะเบียนล่วงหน้า คัดกรองและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ไม่ได้
ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าในสนามแข่งขัน หรือ เว้นแต่เป็นสือ่ ของ
กลุ่มที่ 2 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน-เจ้าหน้าที่ประจ�ำทีม
ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
นักกีฬาจักรยาน
- ทีมงานถ่ายทอด อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด
- เฉพาะตามรายชือ่ ทีป่ รากฏในระบบการลงทะเบียนล่วง
หน้าทางเว็บไซต์ www.thaicycling.or.th ซึ่งออกโดยสมาคม สด และ-หรือทีมงานวิดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมกีฬา
จักรยานฯ อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
ผู้ฝึกสอน-เจ้าหน้าที่ประจ�ำทีม
- เฉพาะตามรายชือ่ ทีป่ รากฏในระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
ซึง่ ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ มีอตั ราส่วน
1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา 3 คน อนุญาตให้มีผู้ฝึกสอนและเจ้า
หน้าที่ได้ 1 คน (กรณีสัดส่วนเกินให้ปัดเศษลง)
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1. จัดให้มรี ะบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้
ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับผู้จัดการ
แข่งขัน นักกีฬา ผูฝ้ กึ สอน ผูต้ ดั สิน เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดการแข่งขัน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ก่อนเข้าสนาม
แข่งขัน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศา และ
ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดง
ว่า “ผ่าน” การคัดกรอง หากอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ห้ามเข้าใน
สนาม กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ น
การดูแล หรือแนวทางส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม พร้อม
รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
2. พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียน
บันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน และ
อาจใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน ตามที่ทาง
ราชการก�ำหนด

3. ไม่อนุญาตให้นกั กีฬา ผูฝ้ กึ สอน ผูต้ ดั สิน เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ที่มีประวัติ
เคยสัมผัสโดยตรง ใกล้ชิดผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รวมถึงมีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงภายใน 14 วันก่อนการแข่งขัน
4. กรณีที่มีการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่
นั ก กี ฬา เจ้ าหน้ าที่ และผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อง แล้ ว มี ผ ลเป็ น
“บวก” หรือ Positive (ขึ้น 2 ขีด) หมายถึงมีการติดเชื้อ หรือ
มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูง คณะกรรมการจัดการแข่ง
ขันฯ จะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ใน
ทั น ที และด� ำ เนิ น การส่ ง ตั ว ผู ้ ที่ มี อ าการติ ด เชื้ อ ไปท� ำ การ
ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก�ำหนด เพื่อ
ยืนยันผลอีกที และต้องมีการสอบสวนโรค เพื่อการควบคุม
ป้องกันทางระบาดวิทยา และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค
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มาตรการในการป้องกันโรค

1. ก�ำหนดให้มีการควบคุมจ�ำนวนนักกีฬาไม่ให้แออัด
ระหว่างแข่งขัน พร้อมมีระยะทีพ่ กั คอยห่างกันอย่างน้อย 5 เมตร
และนักกีฬาที่ไม่ได้แข่งขันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้
โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
2. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชม
การแข่งขัน ตลอดจนบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการจัดการแข่งขัน
เข้าในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน หรือจัดการแข่งขันแบบ
จ�ำกัดจ�ำนวนผูช้ ม (ปฏิบตั ติ ามมาตรการของคณะกรรมการโรค
ติดต่อของแต่ละจังหวัด)
3. ลดการใกล้ชิดระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้า
หน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
รวมทั้งให้ไม่มีการสัมผัสอุปกรณ์การแข่งขันร่วมกัน ผู้ที่แข่งขัน
เสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีโปรแกรมการแข่งขันอีก ให้เดินทางกลับ
ในทันที
4. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับล้างมือให้
เพียงพอ และทั่วพื้นที่จัดการแข่งขัน รวมทั้งท�ำความสะอาด
จุดสัมผัสร่วมด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ มีการควบคุมให้
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8. ไม่ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในสถานที่
จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคตามทีร่ าชการ
ก�ำหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ
บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน
9. จัดให้มรี ะบบตรวจสอบภายในสนามแข่งขัน รวมทัง้ จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ของสนามแข่งขัน ตรวจตราดูแลความปลอดภัย
ก�ำกับควบคุมการให้บริการและการใช้บริการในสนามแข่งขัน
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
10. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง มีการ
อบรมเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคและความรู้ในการ
สังเกตอาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

11. ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนักกีฬาระหว่างการ
แข่งขันที่เป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น
ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้นระยะห่างใน
การแสดงความดีใจ
12. กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอาการ
ป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน งดเข้าในสถานที่
จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด
13. หากผู้ใดมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้
บริการหรือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้าสนามแข่งขัน
หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสนามแข่งขัน เป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมี
ข้อมูลบ่งชีว้ า่ สนามแข่งขันอาจเป็นจุดแพร่เชือ้ ให้เจ้าของสนาม
แข่งขันปิดสนามแข่งขันตามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ติดต่อ พร้อมทั้งท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขันทุกคนต้องล้างมือบ่อยครัง้ ด้วย
สบู่ หรือแอลกอฮอลล์เจล 70% ทัง้ ก่อนการแข่งขันและหลังการ
แข่งขัน หรือหลังหยิบจับอุปกรณ์การแข่งขันทุกครั้ง
5. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน
สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการพูด
คุยที่ไม่จ�ำเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้า โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร ยกเว้นในช่วงที่
นักกีฬาก�ำลังท�ำการแข่งขัน
6. จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสุขา ไม่ให้มีความแออัด หรือมี
รถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
7. ใช้ แ อปพลิ เ คชั น การลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า และออก
สถานที่จัดการแข่งขัน และมีระบบการช�ำระเงินทางออนไลน์
E-Payment หรือ QR Code งดการช�ำระด้วยเงินสด เพือ่ ใช้เป็น
มาตรการในการบริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
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มาตรการการรักษาความสะอาด
1. พนักงานท�ำความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือ
ยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ขณะท�ำความ
สะอาด พร้อมทั้งอุปกรณ์ เช่น ให้ใช้ที่คีบขยะ จัดเตรียมถุงขยะ
และรวมขยะที่จุดรวม
2. เช็ดท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันที่มีโอกาส
สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลัง
การใช้งานอยู่เสมอ
3. เช็ดท�ำความสะอาดพื้นบริเวณพื้นผิวสัมผัสในสถาน
ที่จัดการแข่งขันและพื้นที่จุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่

มีผู้สัมผัสมากให้ท�ำความสะอาดบ่อยครั้ง เช่น ลูกบิดประตู
เคาน์เตอร์บริการ ราวจับ ราวบันได โต๊ะ ห้องสุขา อ่างล้างมือ
ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน�้ำ ด้วย
น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุก
1 ชั่วโมง
4. จัดให้มจี ดุ วางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพือ่ รวบรวมรวมขยะ
ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
ติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่ง
ก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

หลังการแข่งขัน และการรับรางวัล
- ท�ำการ สแกน QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อน
- ให้เฉพาะประธานในพิธี เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ออกจากสนาม
- นักกีฬาที่แข่งขัน และ / หรือรับรางวัลเสร็จแล้วให้เดิน
และสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า เข้ามาในพิธีเปิดการ
แข่งขัน โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะก�ำหนดพื้นที่ไว้เป็น ทางกลับที่พักทันที
สัดส่วน พร้อมกับให้มีการว้นระยะห่าง
ผลการแข่งขัน
- สมาคมกี ฬ าจั ก รยานฯ จั ด ท� ำ QR Code ส� ำ หรั บ
พิธีรับรางวัล แบบ New Normal
- จะให้นักกีฬาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันฯ หยิบเหรียญ ดาวน์โหลดผลการแข่งขันในแต่ละวัน เพื่อลดการแออัด และ
รางวัล จากแท่นมอบรางวัลที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดเตรียม การสัมผัสของนักกีฬาที่จะเข้ามาขอรับผลการแข่งขันฯ
ไว้ให้ โดยยึดตามหลักมาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยง
การสัมผัส
พิธีเปิดการแข่งขัน แบบ New Normal
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ทกี่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด อย่างน้อย 2 เข็ม
2. นัักกีีฬา และเจ้้าหน้้าที่่� ต้้องลงทะเบีียนสมััครแข่่งขััน
ผ่่านเว็็บไซต์์ของสมาคมกีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทยฯ พร้้อม
ทั้้�งแนบเอกสารรัับรองการได้้รัับการฉีีดวััคซีีนอย่่างน้้อย 2 เข็็ม
พร้้อมทั้้�งใบรัับรองผลการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ด้้วยวิิธีี
การ PCR Test จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล ของภาครััฐ
หรืือเอกชน ที่่�มีีผลเป็็น “ลบ” ในระยะเวลา 72 ชั่่�วโมง ก่่อนการ
แข่่งขััน มาในระบบการสมััครฯ หรืือต้้องมาตรวจ Antigen test
kit (ATK) ณ บริิเวณจุุดคััดกรอง โดยสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ได้้
จััดเตรีียมชุุดตรวจ ATK เอาไว้้ให้้ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายแพทย์์
ของสมาคมฯ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขของจัังหวััด ทำำ�การ
ตรวจ พร้้อมออกเอกสารรัับรองผลการตรวจ
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3. นัักกีีฬาที่่�มีีอายุุระหว่่าง 12-18 ปีี จะต้้องได้้รับั วััคซีีน
ไฟเซอร์์ อย่่างน้้อย 1 เข็็ม ก่่อนการแข่่งขัันเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 14
วััน และต้้องมาตรวจ Antigen test kit (ATK) ณ บริิเวณจุุดคััด
กรอง โดยสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ได้้จัดั เตรีียมชุุดตรวจ ATK เอา
ไว้้ให้้ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายแพทย์์ของสมาคมฯ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขของจัังหวััด ทำำ�การตรวจ พร้้อมออกเอกสารรัับรอง
ผลการตรวจ
4. นัักกีีฬาที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 12 ปีี ต้้องมาตรวจ Antigen
test kit (ATK) ณ บริิเวณจุุดคััดกรอง โดยสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ
ได้้จัดั เตรีียมชุุดตรวจ ATK เอาไว้้ให้้ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายแพทย์์
ของสมาคมฯ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขของจัังหวััด ทำำ�การ
ตรวจ พร้้อมออกเอกสารรัับรองผลการตรวจ

5. ไม่่มีีการรัับสมััคร ณ บริิเวณสนามแข่่งขััน
6. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องระบุชื่อโรงแรมที่พัก หรือ
การเดินทางไป -กลับ ให้ชัดเจน และแนบมาในระบบการ
สมัครฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสามารถตรวจสอบ
ได้
7. นักกีฬาที่เข้าแข่งขันฯ จะต้องท�ำประกันอุบัติเหตุ รวม
ทั้งจะต้องท�ำบัตรอนุญาตแข่งขันฯ (License) ทุกคน
8. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานบันทึกการเดิน
ทาง (Timeline) ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 7 วัน
9. การตรวจสอบรายชือ่ จะใช้วธิ สี แกน QR Code เป็นราย
บุคคล ก่อนเข้าสนามทุกครั้ง

10. นัั ก กีี ฬ าและเจ้้ า หน้้ า ที่่�ทุุ ก คนต้้ อ งลงทะเบีี ย น
แอปพลิิเคชััน “หมอชนะ”
11. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนต้้องสแกน QR Code
“ไทยชนะ” เพื่่�อเช็็คอิินก่่อนเข้้าสนาม
12. ตรวจวัดอุณหภูมิ และพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อที่รถจักรยาน
13. ล้างเท้าด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าสนาม
14. นัง่ ประจ�ำทีข่ องตัวเองโดยเว้นระยะห่าง ไม่รบั ประทาน
อาหารร่วมกันเป็นกลุ่มในพื้นที่จัดการแข่งขันฯ
15. พิธมี อบรางวัล ให้นกั กีฬาหยิบเหรียญรางวัลคล้องคอ
เอง โดยไม่มีการมอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
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16. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code
“ไทยชนะ” เพื่อเช็คเอ้าต์ ก่อนออกจากสนาม
17. เมือ่ นักกีฬาแข่งขันเสร็จแล้วให้เดินทางกลับทีพ่ กั ทันที
18. จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ชมในสนามตามมาตรการของจังหวัด
หรือให้ชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส หรือ ทางเฟซบุก๊ แฟนเพจ Thaicycling Association
19. ก�ำหนดอัตราส่วนนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ โดยนักกีฬา
3 คน จะมีเจ้าหน้าที่ได้ 1 คน กรณีสัดส่วนเกิน อาทิ นักกีฬา 4
คน หรือ 5 คน จะได้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน เท่านั้น (ปัดเศษลง
ทุกกรณี)
20. นักกีฬาและเจ้าหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการ D-MH-T-T คือ D - Distancing รักษาระยะห่าง M - Mask wearing
สวมหน้ากากอนามัย H - Hand wash หมัน่ ล้างมือ T - Testing
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ตรวจวัดอุณหภูมิ T - Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่ ศบค.
ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
21. นักกีฬาและเจ้าหน้าทีต่ อ้ งสวมหน้ากากอนามัยตลอด
เวลา เพราะถือเป็นความผิดกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อ
อยู่นอกเคหะสถานหรือสถานที่พ�ำนัก หรือพื้นที่สาธารณะ อัน
เป็นการฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ยกเว้นขณะลงแข่งขัน
และอบอุ่นร่างกาย
22. หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการ จะพิจารณาลงโทษ
ให้ออกจากการแข่งขันฯ ทันที และอาจจะพิจารณาลงโทษตาม
ข้อบังคับของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ข้อที่ 68 ว่าด้วยการลงโทษ
ทางวินัย
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กรณีใช้พื้นที่ของแต่ละจังหวัด
เป็นสนามแข่งขัน
สมาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
3. การแข่ ง ขั น จั ก รยานเสื อ ภู เ ขาทางเรี ย บใจเกิ น
ราชูปถัมภ์ จะประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อก�ำหนด ร้อยชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด และขออนุญาตเป็นลาย พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ลักษณ์อักษรไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพื้นที่ ในฐานะ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี 2565
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และมีการจัดประชุม
สนามที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2565		
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และ
ณ จังหวัดอุทัยธานี
เตรียมความพร้อม เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพื้นที่ และ
สนามที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้ภายใต้มาตรการที่
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ได้น�ำเสนอไป สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงจะด�ำเนินการจัดการ
สนามที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2565		
แข่งขันตามวันและเวลาที่ก�ำหนด ประกอบด้วย
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
สนามที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2565		
1. การแข่ ง ขั น จั ก รยานประเภทถนนชิ ง แชมป์
ณ จังหวัดระยอง
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” ประจ�ำ
ปี 2565
4. การแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism
สนามที่่� 1 วัันที่่� 18, 20 กุุมภาพัันธ์์ 2565
Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
ณ จัังหวััดมุุกดาหาร
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
สนามที่่� 2 วัันที่่� 25, 27 กุุมภาพัันธ์์ 2565
กุมารี ประจ�ำปี 2565
ณ จัังหวััดศรีีสะเกษ
สนามที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2565
สนามที่่� 3 วัันที่่� 4, 6 มีีนาคม 2565
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
สนามที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
สนามที่ 4 วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ณ จังหวัดสงขลา
สนามที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2565		
สนามที่ 5 วันที่ 3, 5 มิถุนายน 2565		
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ จังหวัดจันทบุรี
สนามที่ 4 วันที่ 18 กันยายน 2565		
ณ จังหวัดระยอง
2. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์
ประเทศไทย ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปี 2565
สนามที่่� 1 วัันที่่� 19 - 20 กุุมภาพัันธ์์
ณ จัังหวััดมุุกดาหาร
สนามที่่� 2 วัันที่่� 26 - 27 กุุมภาพัันธ์์
ณ จัังหวััดศรีีสะเกษ
สนามที่่� 3 วัันที่่� 5 - 6 มีีนาคม 2565		
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
สนามที่ 4 วันที่ 30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2565
ณ จังหวัดสงขลา
สนามที่ 5 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565		
ณ จังหวัดจันทบุรี
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การตรวจสอบ และติดตามผล

หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
ศบค. / กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดท�ำและเผยแพร่คมู่ อื การ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคจังหวัด (ศปก.จังหวัด) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด,
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

3. ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ,
ศปก.ต�ำบล และ อปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแลร่วมกับ
สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม., รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตรวจ
ก�ำกับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด
4. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1. พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค., สายด่วนกรมควบคุมโรค
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก 1422, สายด่วนกรมการแทย์ 1668, สายด่วนสถาบันการแพทย์
และมาตรการเสริมทีก่ ำ� หนดโดยพืน้ ที่ รวมทัง้ แนทางการก�ำกับ ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669, สายด่วน สปสช. 1330,
ติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
3. หน่วยงานของท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
ก่อนเปิดให้บริการ
4. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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Thai Cycling Association
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www.thaicycling.or.th www.facebook.com/taca1959

30

