
 
 
 
 

ประกาศสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
เรื่อง มาตรการจัดแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  

ภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
************************* 

 เพ่ือให้การจัดแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ        

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 สนามที่ 3 ระหว่าง

วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เขาขยาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

New Normal ระบบปิดไม่มีผู้ชม เป็นไปตามนโยบายและปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ จึงได้กำหนดมาตรการจัดการแขง่ขนัดังนี ้
1. ผู้ที่จะเข้ามาในบริเวณสนามแข่งขันฯ นับต้ังแต่ผู้ปกครอง ผู้ติดตาม นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ทุกคน 

จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ PCR Test ที่มีผลเป็น “ลบ” (ผลตรวจต้องภายใน     
72 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน)  ในกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนมา

แสดงก่อนเข้าสู่พ้ืนที่ 

2. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องลงทะเบียนสมัครแข่งขันผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งแนบผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ         

PCR Test ที่มีผลเป็น “ลบ” มาในระบบด้วย (ผลตรวจต้องภายใน 72 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน)  ใน
กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนแนบมาในระบบการสมัครแข่งขันฯ 

โดยจะไม่รับสมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน   

3. นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งจะต้องทำบัตรอนุญาตแข่งขันฯ (License) ทุกคน 

4. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานบันทึกการเดินทาง (Timeline) ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 14 วัน 

5. การตรวจสอบรายช่ือจะใช้วิธีสแกน QR Code เป็นรายบุคคล ก่อนเข้าสนามทุกคร้ัง 

6. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code ลงทะเบียน “หมอชนะ” 

7. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพ่ือเช็คอิน 



~ 2 ~ 

 

8. ตรวจวัดอุณหภูมิ และพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือที่จักรยาน 

9. ล้างเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อนเข้าสนาม 

10. น่ังประจำที่ของตัวเองโดยเว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน และห้ามประกอบอาหารใน

พ้ืนที่จัดการแข่งขันฯ 

11. การอบอุ่นร่างกาย (การวอร์มก่อนการแข่งขัน) ให้นักกีฬาใช้พ้ืนที่ที่จัดไว้ให้ โดยคำนึงถึงการเว้น

ระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดรวมถึงผู้ที่อยู่ในเต็นท์ ให้ยึดตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ด้วย 

12. พิธีมอบรางวัล ให้นักกีฬาหยิบเหรียญรางวัลคล้องคอเอง โดยไม่มีการมอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

13. เมื่อแข่งขันเสร็จแล้วให้กลับบ้านหรือที่พักทันที 

14. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพ่ือเช็คเอ้าต์ ก่อนออกจากสนาม 

15. ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมในสนาม แต่จะให้ชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์  

Thaicycling Association และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เท่าน้ัน 

16. กำหนดอัตราส่วนนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ โดยนักกีฬา 3 คน จะมีเจ้าหน้าที่ได้ 1 คน กรณสีัดส่วนเกิน    

 อาทิ นักกีฬา  4 คน  หรือ 5 คน  จะได้เจ้าหน้าที่เพียง  1 คน เท่าน้ัน (ปัดเศษลงทุกกรณี) 

17. นักกีฬาและเจา้หน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก 

 อนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, เว้นระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส และจำกัดจำนวนคน 

18. นักกีฬาและเจา้หน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะถือเป็นความผิดกรณีไม่สวมหน้ากาก 

 อนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก หรือพ้ืนที่สาธารณะ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของ 

 จังหวัดต่างๆ ยกเว้น ขณะลงแข่งขันและอบอุ่นร่างกาย  

 19. หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะพิจารณาลงโทษให้ออกจากการแข่งขันฯ ทันที  และอาจจะ 

  พิจารณาลงโทษตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ข้อที่ 68 ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย 

 20. สำหรับการจัดการแข่งขันในสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด สมาคมกีฬาจักรยาน ได้แบ่งวันแข่งขัน  

 และรุ่นการแข่งขัน เป็น 2 วัน เพ่ือจำกัดจำนวนคน และเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพ่ือลด 

 การแออัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    

 โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ดังน้ี   

 วันเสารท์ี่ 12 มิถุนายน 2564 
  เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.  -   ประเภทบเีอ็มเอ็กซ์เรซชิง่ ( โมโตที่ 1) 
  รุ่นยุวชนหญิง อายุ 6 ปี , 8 ปี ,10 ปี, 12 ปี , 15 ปี 

   รุ่นยุวชนชาย อายุ 5 ปี , 7 ปี ,9  ปี , 11 ปี ,13 ปี 

   รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย ,35-39 ปีชาย 
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  เริ่มการแข่งขัน 10.00 น.  -   ประเภทบเีอ็มเอ็กซ์เรซชิง่ ( โมโตที่ 2) 
  รุ่นยุวชนหญิง อายุ 6 ปี , 8 ปี ,10 ปี , 12 ปี , 15 ปี 

   รุ่นยุวชนชาย อายุ 5 ปี , 7 ปี , 9  ปี , 11 ปี ,13 ปี 

   รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย ,35-39 ปีชาย 

  เริ่มการแข่งขัน 11.00 น.  -   ประเภทบเีอ็มเอ็กซ์เรซชิง่ ( โมโตที่ 3) 
  รุ่นยุวชนหญิง อายุ 6 ปี , 8 ปี ,10 ปี, 12 ปี , 15 ปี 

   รุ่นยุวชนชาย อายุ 5 ปี , 7 ปี ,9  ปี,11 ปี ,13 ปี 

   รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย ,35-39 ปีชาย 

      -  ประเภทซุปเปอรค์รอส ( ชิงชนะเลิศ) 
  รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย , 30-39 ปีชาย , 40-49 ปีชาย, 50 ปีชาย 

  รุ่นเยาวชนชาย-หญิง , รุ่นทัว่ไปชาย-หญิง 

   เวลา  12.00 น.  พักเที่ยง 
  เริ่มการแข่งขัน 13.00 น. -   ประเภทบีเอ็มเอ็กซเ์รซช่ิง (รอบชิงชนะเลิศ) 

   รุ่นยุวชนหญิง อายุ 6 ปี , 8 ปี ,10 ปี, 12 ปี , 15 ปี 

   รุ่นยุวชนชาย อายุ 5 ปี , 7 ปี ,9  ปี,11 ปี ,13 ปี 

   รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย ,35-39 ปีชาย 

 วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 
  เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.  -   ประเภทบเีอ็มเอ็กซ์เรซชิง่ ( โมโตที่ 1) 
  รุ่นยุวชนหญิง อายุ 7 ปี , 9 ปี ,11 ปี, 13 -14 ปี, 16 ปี 

   รุ่นยุวชนชาย อายุ 6 ปี ,8 ปี ,10 ปี,12 ปี ,14 ปี, 15,ปี 16 ปี 

   รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย  ,45-49 ปีชาย ,  50 ปีชาย 

   รุ่นเยาวชนชาย-หญิง , รุ่นทัว่ไปชาย-หญิง 

  เริ่มการแข่งขัน 10.00 น.  -   ประเภทบเีอ็มเอ็กซ์เรซชิง่ ( โมโตที่ 2) 
          รุ่นยุวชนหญิง อายุ 7 ปี , 9 ปี ,11 ปี, 13 -14 ปี, 16 ปี 

   รุ่นยุวชนชาย อายุ 6 ปี ,8 ปี ,10 ปี,12 ปี ,14 ปี, 15,ปี 16 ปี 

รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย  ,45-49 ปีชาย ,  50 ปีชาย 

  รุ่นเยาวชนชาย-หญิง , รุ่นทัว่ไปชาย-หญิง 
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