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คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�าปี 2565
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส�าหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานรายการชิงแชมป์ประเทศไทย 

ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal
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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถัมภ์ ก�าหนดจดัการแข่งขนัจกัรยานชงิแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�าปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

New Normal โดยก�าหนดมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรอื ศบค. ชดุใหญ่ ทีม่ ีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

ส�าหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน รายการชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�าปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) มีดังนี้

1. การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล”

สนามที่ 1 วันที่ 18, 20 กุมภาพันธ์ 2565  ณ จังหวัดมุกดาหาร

สนามที่ 2 วันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2565   ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สนามที่ 3 วันที่ 4, 6 มีนาคม 2565   ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สนามที่ 4 วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา

สนามที่ 5 วันที่ 3, 5 มิถุนายน 2565   ณ จังหวัดจันทบุรี 

การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย  ชิงถ้วย 

พระราชทานฯ ประจ�าปี 2565 สมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ ยังคงมาตรการจัดการแข่งขันเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมา

ในปี 2564 แต่ได้เพ่ิมมาตรการท่ีมคีวามเข้มข้นข้ึนมากกว่าเดมิ 

รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรการด้านสาธารณสขุ ของคณะกรรมการ

โรคติดต่อของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
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2. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565

สนามที่ 1 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565   ณ จังหวัดมุกดาหาร

สนามที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2565   ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สนามที่ 3 วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565    ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สนามที่ 4 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565  ณ จังหวัดสงขลา

สนามที่ 5 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565   ณ จังหวัดจันทบุรี

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

สนามที่  4  วันที่  17 กันยายน 2565   ณ จังหวัดระยอง
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การเตรียมสถานที�และป้องกันโรค
ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

1.  เป็นการจดัในรปูแบบ New Normal จ�ากัดจ�านวนผูช้ม 

หรือไม่อนญุาตให้บคุคลท่ัวไปเข้าชม แต่สามารถรบัชมผ่านการ

ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS 

และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaicycling Association

2. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลง

ทะเบยีนสมคัรเข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจกัรยาน

แห่งประเทศไทยฯ www.thaicycling.or.th เท่านั้น ไม่มีการรับ

สมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน

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

สนามที่  4  วันที่  18 กันยายน 2565   ณ จังหวัดระยอง
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6. จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code “ไทย

ชนะ” ก่อนเข้าสนามแข่งขัน

7. การตรวจสอบรายชื่อ จะด�าเนินการผ่านการสแกน 

QR Code

8. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณรอบสนาม เพื่อ

ให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณสนาม

แข่งขัน 

3. ก�าหนดมาตรการจ�ากัดจ�านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่

เพือ่ลดการแออัด โดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 คน คือ นักกฬีา 3 คน 

จะมีผู้ฝึึกสอนได้ 1 คน กรณีสัดส่วนเกินให้ปัดเศษลง

4. ก�าหนดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เข้าร่วมการ

แขง่ขนั จะตอ้งกรอก Timeline ในระยะเวลา 7 วนั กอ่นเดนิทาง

มาเข้าร่วมแข่งขันฯ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูล

5. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศพัท์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟนของแต่ละคนเพ่ือบนัทกึข้อมลูการ

เดินทางของผู้ใช้งาน
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9. จดัท�าสือ่ออนไลน์ ประชาสมัพันธ์ เพ่ือให้ข้อมลูและข้ัน

ตอนแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

www.thaicycling.or.th

10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการด�าเนิน

งาน หากพบผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะเชิญให้ออกจาก

สนามแข่งขันทันที

11. จ�ากัดทางเข้าและทางออกบรเิวณสนามแข่งขนัเพียง

ช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ 

และพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อที่รถจักรยาน 

12. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้า

และออกจากสนามแข่ง รวมทั้งห้องสุขาในปริมาณเพียงพอ

ต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในการด�าเนินการ

จัดการแข่งขัน

13. จัดพ้ืนท่ีให้เพียงพอส�าหรับนักกีฬาโดยแบ่งให้อยู่

แบบจ�ากัดจ�านวนคนในแต่ละรายการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬา

จักรยานฯ จะก�าหนดพ้ืนที่ ตามจ�านวนทีมและจ�านวนคน ท่ี

เข้าแข่งขนัในแต่ละวัน เพ่ือไม่ให้เกิดการแออดัและรวมกันเป็น 

กลุ่ม เป็นก้อน

14. จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชิดกันระหว่าง

นักกีฬาในขณะท�าการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วม

ด�าเนินการแข่งขัน โดยจ�ากัดจ�านวนบุคลากรตามความจ�าเป็น

มากทีส่ดุ และควบคมุจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร มใิห้แออดัและเป็นการ

รวมกลุ่ม โดยจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
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15. จัดให้มีหน้ากากอนามัย เพ่ือให้นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี 

และบุคลากร สวมใส่ตลอดเวลาเมื่อเข้าพื้นที่สนามแข่งขัน

16. ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น 

สต๊ิกเกอร์รูปรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพ่ือผ่านจุดคัดกรองก่อน

เข้าสนามแข่งขัน

17. มีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณสถานที่

จดัการแข่งขันอย่างท่ัวถึงและครอบคลมุ ทัง้นี ้การฉดีพ่นน�า้ยา

ฆ่าเชื้อโรคจะต้องท�าขึ้น 1 วันก่อนแข่งขัน 

18. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝึาปิด

เพื่อรวบรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ

รีไซเคิล และขยะติดเชื้อ ส�าหรับขยะติดเชื้อจะต้องมัดปากถุง

ให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน โดย

ท�าความสะอาดและท�าการเปลี่ยนทุก 1 ชั่วโมง  

การจ�ากัดจ�านวนเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน

กลุ่มที่ 1 ฝึ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 

- แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ�านวนของบุคลากรฝึ่ายจัดการ

แข่งขัน พร้อมกับระบุหน้าท่ีเก่ียวกับการแข่งขันอย่างละเอียด 

โดยครอบคลุมถึงผู้ประสานงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ ดูแลสนาม 

ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่ฝึ่ายเทคนิคฯ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- แจ้งข้อมลูรายชือ่ พร้อมจ�านวน รวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

- แจ้งข้อมลูรายชือ่ พร้อมจ�านวน รวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรทางการแพทย์ 

- แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจ�านวน รวมถึงระยะเวลาใน

การปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่

ประจ�ารถพยาบาล
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ผู้ตัดสิน 

- เฉพาะตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

การแข่งขัน มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน

กลุ่มที่ 2 นักกีฬา ผู้ฝึึกสอน-เจ้าหน้าที่ประจ�าทีม 

นักกีฬาจักรยาน 

- เฉพาะตามรายชือ่ทีป่รากฏในระบบการลงทะเบยีนล่วง

หน้าทางเว็บไซต์ www.thaicycling.or.th ซึ่งออกโดยสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

ผู้ฝึกสอน-เจ้าหน้าที่ประจ�าทีม 

- เฉพาะตามรายชือ่ทีป่รากฏในระบบลงทะเบยีนล่วงหน้า 

ซึง่ออกโดยสมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ มอีตัราส่วน 

1 ต่อ 3 คน คือ นักกีฬา 3 คน อนุญาตให้มีผู้ฝึึกสอนและเจ้า

หน้าที่ได้ 1 คน (กรณีสัดส่วนเกินให้ปัดเศษลง)

กลุ่มที่ 3 สื่อมวลชน ทีมงานถ่ายทอดสด และทีมงาน

บันทึกภาพ 

- สื่อมวลชน เฉพาะตามรายชื่อท่ีปรากฏในระบบลง

ทะเบียนล่วงหน้า คัดกรองและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ไม่ได้

ลงทะเบยีนล่วงหน้าเข้าในสนามแข่งขนั หรอื เว้นแต่เป็นสือ่ของ

ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 

- ทีมงานถ่ายทอด อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด

สด และ-หรือทีมงานวิดีทัศน์ท่ีได้รับอนุญาตจากสมาคมกีฬา

จักรยานฯ อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน

1. จดัให้มรีะบบคดักรองตรวจวัดอณุหภูม ิตรวจอาการไข้ 

ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับผู้จัดการ

แข่งขนั นกักีฬา ผูฝึ้ึกสอน ผูต้ดัสนิ เจ้าหน้าทีฝ่่ึายจดัการแข่งขนั 

และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ก่อนเข้าสนาม

แข่งขัน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศา และ

ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดง

ว่า “ผ่าน” การคัดกรอง หากอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ห้ามเข้าใน

สนาม กรณีพบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มแีนวทางปฏบิตัใิน

การดแูล หรอืแนวทางส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม พรอ้ม

รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที 

2. พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเส่ียง ทะเบียน

บันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ 

ส�าหรับผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี

ฝึ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน และ

อาจใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือใช้มาตรการ

ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน ตามที่ทาง

ราชการก�าหนด

มาตรการคัดกรองอาการป่วย

3. ไม่อนุญาตให้นกักีฬา ผูฝึ้ึกสอน ผูตั้ดสนิ เจ้าหน้าท่ีฝ่ึาย

จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ที่มีประวัติ

เคยสัมผัสโดยตรง ใกล้ชิดผู้ท่ีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

รวมถึงมีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงภายใน 14 วันก่อนการแข่งขัน

4. กรณีท่ีมีการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่

นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง แล้วมีผลเป็น 

“บวก” หรือ Positive (ขึ้น 2 ขีด) หมายถึงมีการติดเชื้อ หรือ

มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูง คณะกรรมการจัดการแข่ง

ขันฯ จะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ใน

ทันที และด�าเนินการส่งตัวผู ้ ท่ีมีอาการติดเชื้อ ไปท�าการ

ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานด้าน

สาธารณสุข ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก�าหนด เพ่ือ

ยืนยันผลอีกที และต้องมีการสอบสวนโรค เพ่ือการควบคุม

ป้องกันทางระบาดวิทยา และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค 
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1. ก�าหนดให้มีการควบคุมจ�านวนนักกีฬาไม่ให้แออัด

ระหว่างแข่งขนั พร้อมมรีะยะทีพั่กคอยห่างกันอย่างน้อย 5 เมตร 

และนักกีฬาที่ไม่ได้แข่งขันจะต้องอยู่ในพ้ืนท่ีที่จัดเตรียมเอาไว้ 

โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

2. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชม

การแข่งขนั ตลอดจนบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจดัการแข่งขัน

เข้าในบริเวณสถานท่ีจัดการแข่งขัน หรือจัดการแข่งขันแบบ

จ�ากัดจ�านวนผูช้ม (ปฏิบตัติามมาตรการของคณะกรรมการโรค

ติดต่อของแต่ละจังหวัด)

3. ลดการใกล้ชิดระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้า

หน้าที่ฝึ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 

รวมทั้งให้ไม่มีการสัมผัสอุปกรณ์การแข่งขันร่วมกัน ผู้ที่แข่งขัน

เสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีโปรแกรมการแข่งขันอีก ให้เดินทางกลับ

ในทันที

4. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70% ส�าหรับล้างมือให้

เพียงพอ และทั่วพ้ืนที่จัดการแข่งขัน รวมทั้งท�าความสะอาด

จุดสัมผัสร่วมด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ มีการควบคุมให้

นักกีฬา ผู้ฝึึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝึ่ายจัดการแข่งขัน และ

บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับการแข่งขนัทกุคนต้องล้างมอืบ่อยครัง้ ด้วย

สบู ่หรอืแอลกอฮอลล์เจล 70% ท้ังก่อนการแข่งขนัและหลงัการ

แข่งขัน หรือหลังหยิบจับอุปกรณ์การแข่งขันทุกครั้ง

5. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีฝึ่าย

จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน

สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการพูด

คุยที่ไม่จ�าเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก

ผ้า โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร ยกเว้นในช่วงที่

นักกีฬาก�าลังท�าการแข่งขัน

6. จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้ห้องสุขา ไม่ให้มีความแออัด หรือมี

รถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

7. ใช้แอปพลิเคชันการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก

สถานที่จัดการแข่งขัน และมีระบบการช�าระเงินทางออนไลน์ 

E-Payment หรอื QR Code งดการช�าระด้วยเงนิสด เพ่ือใช้เป็น

มาตรการในการบริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

8. ไม่มีการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่

จดัการแข่งขนั ให้ปฏิบตัติามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการ

ก�าหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ

บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน

9. จดัให้มรีะบบตรวจสอบภายในสนามแข่งขนั รวมทัง้จดั

ให้มีเจ้าหน้าที่ของสนามแข่งขัน ตรวจตราดูแลความปลอดภัย 

ก�ากับควบคุมการให้บริการและการใช้บริการในสนามแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

10. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้

ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรการ

ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ 

เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง มีการ

อบรมเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคและความรู ้ในการ

สังเกตอาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึึกสอน ผู้ตัดสิน  

เจ้าหน้าที่ฝึ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ

แข่งขันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

มาตรการในการป้องกันโรค 11. ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนกักฬีาระหว่างการ

แข่งขันที่เป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น 

ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้นระยะห่างใน

การแสดงความดีใจ

12. กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอาการ

ป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน งดเข้าในสถานท่ี

จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด

13. หากผู้ใดมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้

บริการหรือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้าสนามแข่งขัน 

หากพบว่าผูป้ฏิบติังานในสนามแข่งขัน เป็นผูป่้วยยืนยัน หรอืมี

ข้อมลูบ่งชีว่้าสนามแข่งขนัอาจเป็นจดุแพร่เชือ้ ให้เจ้าของสนาม

แข่งขนัปิดสนามแข่งขันตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรค

ติดต่อ พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานท่ี และด�าเนินการตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
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พิธีเปิดการแข่งขัน แบบ New Normal

- ให้เฉพาะประธานในพิธี เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

และสื่อมวลชนท่ีลงทะเบียนล่วงหน้า เข้ามาในพิธีเปิดการ

แข่งขัน โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะก�าหนดพ้ืนที่ไว้เป็น

สัดส่วน พร้อมกับให้มีการว้นระยะห่าง

พิธีรับรางวัล แบบ New Normal  

- จะให้นักกีฬาท่ีชนะเลิศจากการแข่งขันฯ หยิบเหรียญ

รางวัล จากแท่นมอบรางวัลที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดเตรียม

ไว้ให้ โดยยึดตามหลักมาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยง

การสัมผัส

1. พนักงานท�าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่งป้องกัน

อนัตรายส่วนบคุคล ได้แก่ หมวกคลมุผม หน้ากากอนามยั ถุงมอื

ยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ขณะท�าความ

สะอาด พร้อมทั้งอุปกรณ์ เช่น ให้ใช้ที่คีบขยะ จัดเตรียมถุงขยะ 

และรวมขยะที่จุดรวม

2. เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันท่ีมีโอกาส

สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลัง

การใช้งานอยู่เสมอ

3. เช็ดท�าความสะอาดพ้ืนบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสในสถาน

ที่จัดการแข่งขันและพ้ืนท่ีจุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดที่เส่ียงท่ี

หลังการแข่งขัน และการรับรางวัล

- ท�าการ สแกน QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อน

ออกจากสนาม

- นักกีฬาที่แข่งขัน และ / หรือรับรางวัลเสร็จแล้วให้เดิน

ทางกลับที่พักทันที 

ผลการแข่งขัน 

- สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดท�า QR Code ส�าหรับ

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันในแต่ละวัน เพ่ือลดการแออัด และ

การสัมผัสของนักกีฬาที่จะเข้ามาขอรับผลการแข่งขันฯ

มาตรการการรักษาความสะอาด

มีผู้สัมผัสมากให้ท�าความสะอาดบ่อยครั้ง เช่น ลูกบิดประตู 

เคาน์เตอร์บริการ ราวจับ ราวบันได โต๊ะ ห้องสุขา อ่างล้างมือ 

ที่จับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน�้า ด้วย

น�้ายาท�าความสะอาด น�้ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุก  

1 ชั่วโมง

4. จดัให้มจีดุวางถังขยะชนดิมฝีึาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะ

ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ

ติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่ง

ก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน

โรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ก�าหนด อย่างน้อย 2 เข็ม

2. นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี ต้องลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ พร้อม

ทั้งแนบเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 

พร้อมท้ังใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี

การ PCR Test จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล ของภาครัฐ

หรือเอกชน ที่มีผลเป็น “ลบ” ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนการ

แข่งขัน มาในระบบการสมัครฯ หรือต้องมาตรวจ Antigen test 

kit (ATK) ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้

จัดเตรียมชุดตรวจ ATK เอาไว้ให้ และมีเจ้าหน้าท่ีฝึ่ายแพทย์

ของสมาคมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัด ท�าการ

ตรวจ พร้อมออกเอกสารรับรองผลการตรวจ

แนวทางปฏิบัติส�าหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที� ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

5. ไม่มีการรับสมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน

6. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องระบุชื่อโรงแรมที่พัก หรือ

การเดินทางไป -กลับ ให้ชัดเจน และแนบมาในระบบการ 

สมัครฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสามารถตรวจสอบ

ได้

7. นักกีฬาที่เข้าแข่งขันฯ จะต้องท�าประกันอุบัติเหตุ รวม

ทั้งจะต้องท�าบัตรอนุญาตแข่งขันฯ (License) ทุกคน

8. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีจะต้องรายงานบันทึกการเดิน

ทาง (Timeline) ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 7 วัน

9. การตรวจสอบรายชือ่จะใช้วิธีสแกน QR Code เป็นราย

บุคคล ก่อนเข้าสนามทุกครั้ง

 3. นกักีฬาทีมี่อายุระหว่าง 12-18 ป ีจะต้องได้รับวัคซนี

ไฟเซอร ์อยา่งนอ้ย 1 เขม็ กอ่นการแขง่ขันเปน็เวลาอยา่งนอ้ย 14 

วัน และต้องมาตรวจ Antigen test kit (ATK) ณ บริเวณจุดคัด

กรอง โดยสมาคมกฬีาจกัรยานฯ ไดจ้ดัเตรยีมชดุตรวจ ATK เอา

ไวใ้ห้ และมเีจา้หน้าท่ีฝ่ึายแพทย์ของสมาคมฯ รว่มกับเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขของจังหวัด ท�าการตรวจ พร้อมออกเอกสารรับรอง

ผลการตรวจ

 4. นักกีฬาที่มีอายุต�่ากว่า 12 ปี ต้องมาตรวจ Antigen 

test kit (ATK) ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

ไดจ้ดัเตรยีมชดุตรวจ ATK เอาไวใ้ห ้และมเีจา้หนา้ทีฝ่ึา่ยแพทย์

ของสมาคมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัด ท�าการ

ตรวจ พร้อมออกเอกสารรับรองผลการตรวจ

10. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องลงทะเบียน

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

11. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องสแกน QR Code 

“ไทยชนะ” เพื่อเช็คอินก่อนเข้าสนาม

12. ตรวจวัดอุณหภูมิ และพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อที่รถจักรยาน

13. ล้างเท้าด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าสนาม

14. นัง่ประจ�าท่ีของตวัเองโดยเว้นระยะห่าง ไม่รบัประทาน

อาหารร่วมกันเป็นกลุ่มในพื้นที่จัดการแข่งขันฯ

15. พิธีมอบรางวัล ให้นกักีฬาหยิบเหรยีญรางวัลคล้องคอ

เอง โดยไม่มีการมอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
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16. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code 

“ไทยชนะ” เพื่อเช็คเอ้าต์ ก่อนออกจากสนาม

17. เมือ่นักกีฬาแข่งขนัเสรจ็แล้วให้เดินทางกลบัทีพั่กทันที

18. จ�ากัดจ�านวนผู้ชมในสนามตามมาตรการของจังหวัด 

หรือให้ชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบเีอส หรอื ทางเฟซบุก๊แฟนเพจ Thaicycling Association 

19. ก�าหนดอัตราส่วนนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ โดยนักกีฬา 

3 คน จะมีเจ้าหน้าที่ได้ 1 คน กรณีสัดส่วนเกิน อาทิ นักกีฬา 4 

คน หรือ 5 คน จะได้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน เท่านั้น (ปัดเศษลง

ทุกกรณี)

20. นกักีฬาและเจ้าหน้าทีต้่องปฏิบติัตามมาตรการ  D-M-

H-T-T คือ D - Distancing รักษาระยะห่าง M - Mask wearing 

สวมหน้ากากอนามยั H - Hand wash หมัน่ล้างมอื T - Testing 

ตรวจวัดอุณหภูมิ T - Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่ ศบค. 

ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

21. นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอด

เวลา เพราะถือเป็นความผิดกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยเม่ือ

อยู่นอกเคหะสถานหรือสถานที่พ�านัก หรือพ้ืนที่สาธารณะ อัน

เป็นการฝ่ึาฝืึนประกาศของจงัหวัดต่าง ๆ  ยกเว้นขณะลงแข่งขนั

และอบอุ่นร่างกาย

22. หากฝ่ึาฝืึนไม่ปฏบิตัติามมาตรการ จะพิจารณาลงโทษ

ให้ออกจากการแข่งขนัฯ ทันท ีและอาจจะพิจารณาลงโทษตาม

ข้อบงัคบัของสมาคมกีฬาจกัรยานฯ ข้อท่ี 68 ว่าด้วยการลงโทษ

ทางวินัย
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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จะประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพ่ือก�าหนด

แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด และขออนญุาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพ้ืนที่ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และมีการจัดประชุม

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน และ

เตรียมความพร้อม เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพ้ืนที่ และ

ท่ีประชุมมีมติอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้ภายใต้มาตรการที่

ได้น�าเสนอไป สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงจะด�าเนินการจัดการ

แข่งขันตามวันและเวลาที่ก�าหนด ประกอบด้วย

1. การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” ประจ�า

ปี 2565

สนามที่ 1 วันที่ 18, 20 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ จังหวัดมุกดาหาร

สนามที่ 2 วันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2565  

ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สนามที่ 3 วันที่ 4, 6 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สนามที่ 4 วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565

ณ จังหวัดสงขลา

สนามที่ 5 วันที่ 3, 5 มิถุนายน 2565  

ณ จังหวัดจันทบุรี 

2. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี 2565

สนามที่ 1 วันที่  19 - 20 กุมภาพันธ์ 

ณ จังหวัดมุกดาหาร

สนามที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  

ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สนามที่ 3 วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565  

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สนามที่ 4 วันที่ 30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2565

ณ จังหวัดสงขลา

สนามที่ 5 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565  

ณ จังหวัดจันทบุรี

กรณีใช้พื้นที�ของแต่ละจังหวัด
เป็นสนามแข่งขัน

3. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกิน

ร้อยชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 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

สนามที่  4  วันที่  17 กันยายน 2565  

ณ จังหวัดระยอง

4. การแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism 

Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจ�าปี 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

สนามที่  4  วันที่ 18 กันยายน 2565  

ณ จังหวัดระยอง

หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ ติดตามผลการด�าเนินงาน

ตามมาตรการ

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. / กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) จดัท�าและเผยแพร่คูม่อืการ

ปฏิบัติตามความเหมาะสม

2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม

โรคจังหวัด (ศปก.จังหวัด) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, 

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

การตรวจสอบ และติดตามผล

3. ระดับอ�าเภอและต�าบล ประกอบด้วย ศปก.อ�าเภอ, 

ศปก.ต�าบล และ อปท. โดยมีหน้าท่ีตรวจก�ากับดูแลร่วมกับ 

สสอ. อปท. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม., รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�าลัง

สายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตรวจ

ก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม

มาตรการที่ก�าหนด

4. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์
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การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1. พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและ

การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก 

และมาตรการเสรมิท่ีก�าหนดโดยพ้ืนท่ี รวมทัง้แนทางการก�ากับ

ติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

ก่อนเปิดให้บริการ

2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค., สายด่วนกรมควบคุมโรค 

1422, สายด่วนกรมการแทย์ 1668, สายด่วนสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669, สายด่วน สปสช. 1330, 

3. หน่วยงานของท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด

4. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์
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