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สวนสาธารณะ ลาน-พื้นท่ีกิจกรรมสาธารณะ  
สถานท่ีออกก าลังกาย ลานกีฬา  

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 

 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
 1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน“ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้ใช้บริการไม่มี 
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 
 1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ 
ใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง
การคัดกรองผ่าน 
 1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
 1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงินรอรับ
บริการ พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่างของ
พ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 1 เมตร 
ในกรณีมีฉากกั้น 
 ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ลดความแออัด  
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 ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
 ๑.๘ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ รอบสถานที่ 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน
(Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที 
 ๑.๙ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการช าระเงิน จุดบริการพนักงานต้อนรับ 
 
๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
  (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้อง
แยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  
  (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  
  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  

 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลั งกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร  
ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ  
อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
 (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ การสอน ฝึกซ้อม หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการ
สัมผัสร่วมกัน 
  (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการ
ก าหนด 
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 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code  ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้อง
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทาง การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงานผู้ฝึกสอน และโค้ช ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (1๑) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 

 (1๒) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า  
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
  2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 
 (2)ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล เน็ต ตาข่าย 
และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์  รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อน
และหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 (4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
  1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
  1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน ระบบออนไลน์  
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชันหากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
  1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ 
  1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
  1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
  2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code หรือ
จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
  2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก าหนด ตามท่ีสถานประกอบการแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ใช้
บริการได้อย่างปลอดภัย 

  2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
  2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ  
จมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
  2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 
  2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค 
  2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 

............................................................................................................................. ............... 
 



 
 

 

 
 

6 คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     
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สนามกีฬากลางแจ้ง 
เช่น ฟุตบอล วู้ดบอล เกทบอล กอล์ฟ ยิงปืน กีฬายิงเป้าบิน ยิงธนู 
ซอฟท์เทนนิส เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด  
ฟุตวอลเลย์ หรือชนิดกีฬาที่ลักษณะสถานท่ีให้บริการคล้ายคลึง 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 

 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
        1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน“ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้ใช้บริการไม่มี
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่  
  1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการใน
สถานที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
  1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
  1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า  จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 1 เมตร
ในกรณีมีฉากกั้น  
  ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ลดความแออัด 
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  ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
  ๑.๘ กรณีที่สนามมีห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มี
ช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอโดยระบายอากาศหรือปรับ
อากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณ 
ห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
  ๑.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ รอบสถานที่ 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน 
(Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันท ี
 
๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
  (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  
ผู้ ฝึ กสอน โค้ช  นักกีฬา และผู้ ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิ ร่ างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  
  (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  

  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  

 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย  
4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ  
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
 (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ การสอน ฝึกซ้อม หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการ
สัมผัสร่วมกัน 
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  (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการ
ก าหนด 
 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์  ( e-Payment) หรือ QR Code ผ่าน 
แอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต  
โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทาง การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (1๑) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการ คัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 

 (1๒) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า  
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

  2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 
 (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล เน็ต ตาข่าย 
และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์  รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อน
และหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

2. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
  1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
  1.2 พิจารณาจองลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์  
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
  1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา การโดยสารขนส่งสาธารณะ 
  1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
 1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
  2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” ด้วยการ
สแกน QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
  2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก าหนด ตามท่ีสถานประกอบการแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ใช้
บริการได้อย่างปลอดภัย 

  2.๔ ขณะรอคิวใช้บริการให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีสถานประกอบการก าหนด  
  2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
  2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้ อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ 
จมูกให้สนิท ทั้งนี ้ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
  2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 
  2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค 
  2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 
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สนามกีฬาท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในอาคารปิด 
 เช่น โบว์ลิ่ง สเก็ต สเก็ตน้ าแข็ง สนุ๊กเกอร์ หรือชนิดกีฬาท่ีลักษณะสถานท่ี

ให้บริการคล้ายคลึง 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
        1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มี 
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่  
  1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้
บริการในสถานที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ  สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง 
การคัดกรองผ่าน 
  1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่ 
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
  1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า  จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 1 เมตร 
ในกรณีมีฉากกั้น  
  ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ลดความแออัด 
  ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
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  ๑.๘ กรณีที่สนามติดเครื่องปรับอากาศหรือมีห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่
เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) 
รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
 ๑.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบ
แจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
  2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
 (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มี  
ห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
 (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  

  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  

 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย  
4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
 (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ การสอน ฝึกซ้อม หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการ
สัมผัสร่วมกัน 
  (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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 (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการ
ก าหนด 
 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code  ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน 
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทาง การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (1๑) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 

 (1๒) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า  
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

 2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด 
 (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกโบว์ลิ่ง ลูกสนุ๊กเกอร์ และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์  รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้งซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บรกิาร 
 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ โถปัสสาวะ 
ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออกด้วย 
น้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

๑. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
     1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
     1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์  
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
  1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา การโดยสารขนส่งสาธารณะ 
  1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน“ไทยชนะ” 
  1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
  2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน“ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code หรือจด
บันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
  2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน า  
อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ 
ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 

  2.๔ ขณะรอคิวใช้บริการให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีสถานประกอบการก าหนด  
  2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
  2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูก
ให้สนิท ทั้งนี ้ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
  2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 
  2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค 
  2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 

.......................................................................................................................................... . 
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สระว่ายน้ ากลางแจ้งและในร่ม 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 
 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 

         1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้ใช้บริการไม่มี 
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่  
 1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ  
ใช้บริการในสถานที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง
การคัดกรองผ่าน 
 1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
 1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า  จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์  และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 1 เมตร
ในกรณีมีฉากกั้น  
 ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ลดความแออัด 
 ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
 ๑.๘ กรณีที่สนามติดเครื่องปรับอากาศหรือมีห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่
เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
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โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) 
รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
 ๑.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ รอบสถานที่ 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน 
(Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
  2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
 (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มี 
ห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
 (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  

  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  

 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ใ ห้บริการ อย่างน้อย  
4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 
 (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
  (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  ตามที่ราชการ
ก าหนด 
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 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน  
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (11) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น 
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 
 (12) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า  
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
 (13) ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ า ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร 

   2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด 
 (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น บอร์ดว่ายน้ า หรือบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ  เช่น  
ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด  
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

๑. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
 1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
 1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 

และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์  
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ 

1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
  2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code หรือ
จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
  2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน า  
อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้  
ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 

  2.๔ ขณะรอคิวใช้บริการให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีสถานประกอบการก าหนด 
  2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
  2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ 
จมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
  2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 

 2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค 
  2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 

............................................................................................................................. ............... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
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สนามกีฬาในร่ม โรงยิม  
๑.ชนิดกีฬาประเภทบุคคล เช่น กีฬายกน้ าหนัก  

๒.ชนิดกีฬาท่ีแบ่งข้างชัดเจน และไม่มีการปะทะ เช่น แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส 
เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และชนิดกีฬาท่ีลักษณะสถานท่ีให้บริการคล้ายคลึง 
๓.ชนิดกีฬาท่ีมีลักษณะการเล่นเป็นกลุ่ม เช่น ฟุตซอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล 

เนตบอลคอร์ฟบอล และชนิดกีฬาท่ีลักษณะสถานท่ีให้บริการคล้ายคลึง 
๔. ชนิดกีฬาต่อสู้ เช่น มวยไทย มวยสากล คาราเต้โด เทควันโด ยูโด ปันจักสีลัต 

 มวยปล้ า ยูยิสสู ชนิดกีฬาท่ีลักษณะสถานท่ีให้บริการคล้ายคลึง 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
 1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้ใช้บริการไม่มี 
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่  
 1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ 
ใช้บริการในสถานที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง
การคัดกรองผ่าน 
 1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
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 1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า  จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์  และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน  
 ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ  
ลดความแออัด 
 ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
 ๑.๘ กรณีที่สนามติดเครื่องปรับอากาศหรือมีห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่
เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) 
รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
 ๑.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมี  
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที 
 1.10 ควรมีการท าความสะอาดพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และการฝึกซ้อมด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  
ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและท าความสะอาดอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและการฝึกซ้อมหลัง 
ใช้งานเสร็จทุกครั้ง กรณีกีฬาต่อสู้ที่ต้องใช้นวมร่วมกัน ต้องจัดให้มีถุงมือยาง เพ่ือผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา สวมมือ 
ก่อนใส่นวม 
 ๑.11 จัดพ้ืนที่ในการให้บริการแยกระหว่างผู้ออกก าลังกายและนักกีฬาฝึกซ้อม 
 ๑.12 จัดให้มีอุปกรณ์ให้เพียงพอ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล เพ่ือหมุนเวียนอุปกรณ์
ให้สามารถน าอุปกรณ์มาท าความสะอาดได้ตลอดระยะเวลาใช้บริการ 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
  2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
 (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ ฝึ กสอน โค้ช  นักกีฬา และผู้ ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิ ร่ างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
 (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  

  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  
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 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย  
4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
 (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน  ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
 (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ การสอน ฝึกซ้อม หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการ
สัมผัสร่วมกัน 
  (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ร าชการ
ก าหนด 
 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน  
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (1๑) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 

 (1๒) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า  
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 
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 2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด 
 (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล เน็ต  
ตาข่าย กระสอบทราย หรือเป้า และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์  รับบริการ 
ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ  
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ รวมทั้งซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
๑. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
  1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
  1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ 
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
  1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา การโดยสารขนส่งสาธารณะ 
  1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
  1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
  2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” ด้วยการ
สแกน QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
  2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน า  
อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้  
ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
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  2.๔ ขณะรอคิวใช้บริการให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีสถานประกอบการก าหนด  
  2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
  2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้ อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูก 
ให้สนิท ทั้งนี ้ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
  2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 
 2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค 
 2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 
  

............................................................................................................................. ............... 
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สถานท่ีให้บริการและโรงเรียนสอนลีลาศ และการเต้นร า  
หรือลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
        1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้ใช้บริการไม่มี 
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่  
  1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ 
ใช้บริการในสถานที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง
การคัดกรองผ่าน 
  1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่ 
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
  1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย   
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น  
  ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไป ตามมาตรการ 
ลดความแออัด 
  ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
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  ๑.๘ กรณีที่สนามติดเครื่องปรับอากาศหรือมีห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่
เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) 
รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
  ๑.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ รอบสถานที่ 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน 
(Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันท ี

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
 (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้อง
แยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
 (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  

  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  

 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย  
4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

 (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง  
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
 (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายา 
ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ การสอน ฝึกซ้อม หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัส
ร่วมกัน 
  (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว 
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
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 (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการ
ก าหนด 
 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code  ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน  
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (1๑) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการ คัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 

 (1๒) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า  
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

  2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 
 (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล Step Band Hand weight  Elastic tubing  Elastic 
band และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์  รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อน
และหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

๑. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
  1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
  1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ 
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
  1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา การโดยสารขนส่งสาธารณะ 
  1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
  1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
 2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” ด้วยการ
สแกน QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
 2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก าหนด ตามท่ีสถานประกอบการแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
 2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ 
ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 

 2.๔ ขณะรอคิวใช้บริการให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีสถานประกอบการก าหนด  
 2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
 2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้ อ่ืนหากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ  
จมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
 2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 
 2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค  
 2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 

............................................................................................................................. ............... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
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สนามกีฬาทางน้ า   
เช่น กีฬาเรือใบ กีฬาเรือพาย กีฬาเจ็ตสก ีกีฬาเวคบอร์ด กีฬาเวคสเก็ต 

บานาน่าโบ๊ท  หรือลักษณะสถานท่ีให้บริการคล้ายคลึง 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับเจา้ของกิจการ/ผู้ให้บริการ 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
        1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้ใช้บริการไม่มี 
สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 
  1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ  
ใช้บริการในสถานที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง
การคัดกรองผ่าน 
  1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 
  1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า  จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์  และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น  
  ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไป ตามมาตรการ 
ลดความแออัด 
  ๑.๗ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 
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  ๑.๘ กรณีที่สนามติดเครื่องปรับอากาศหรือมีห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่
เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) 
รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
 ๑.๙ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่าง ๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบ
แจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
  (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มี 
ห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  
  (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ  

 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย  
4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
  (3) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก าลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ 
ทั้งนี ้อาจพิจารณาลดจ านวนผู้เล่นลง 
  (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 
  (5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
   (6) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
  (7) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  ตามที่ราชการ
ก าหนด 
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 (8) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน  
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
 (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 (10) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 (11) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น 
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ 
 (12) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้ อมทั้งท า 
ความสะอาดสถานที่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

 2.3 มาตรการท าความสะอาด 
  (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด 
  (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา หรือบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์
รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ 
โซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
  (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
  (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
  (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 

๑. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 
 1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ 
 1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 

และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์  
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

1.6 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา การโดยสารขนส่งสาธารณะ 

1.7 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.8 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
  2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” ด้วยการ
สแกน QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
  2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก าหนด ตามท่ีสถานประกอบการแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
  2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ใช้
บริการได้อย่างปลอดภัย 

  2.๔ ขณะรอคิวใช้บริการให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีสถานประกอบการก าหนด 
  2.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
  2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน  
งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและ 
จมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
  2.๗ ท าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง
ใช้งาน 
  2.๘ ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค  
  2.9 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ควรน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อ่ืนและหมั่นท าความสะอาดอยู่เสมอ 

............................................................................................................................. ............... 
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การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   
 ๑.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และรายงานทดแทน เช่น  
แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตาม
กรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน  

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น 

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด โดยก าหนดจ านวนรวมภายในและโดยรอบสนามแข่งขันไม่เกินกว่า 250 คน หรือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ผู้จัดการแข่งขันอาจก าหนดเพิ่มเติม 

๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  
ให้พนักงานทุกคน 
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๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือมีระบบ 
แจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

1.10 จัดท าป้ายสัญลักษณ์เตือนเพ่ือให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค 

1.11 จ ากัดจ านวนผู้ที่สามารถเข้าไปภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันได้ไม่เกิน 250  คน 
ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 : นักกีฬา, ทีมงานผู้ฝึกสอน, ผู้แทนสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
1) นักกีฬาของทั้งสองทีม ทีมละไม่เกิน 37 คน  
2) ทีมงานสตาฟโค้ช เจ้าหน้าที่ทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมละ 16 คน 
3) ผู้แทนสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ คณะผู้ตัดสิน , ผู้ควบคุมการแข่งขัน,  

ผู้ประเมินผู้ตัดสิน รวม 6 คน  

กลุ่มที่ 2 : ภายใน และโดยรอบสนามแข่งขัน (Official Area) 
1) ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน พนักงานบริการทั่วไป พนักงาน

ท าความสะอาด เจ้าหน้าที่ดูแลสนามหญ้า เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน
จัดการแข่งขันอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น โดยมีสโมสรเจ้าภาพที่เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดไม่เกิน 35 คน 

2) บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดไม่เกิน 25 คน 
3) บุคลากรด้านการแพทย์ ทั้งหมดไม่เกิน 20 คน 

กลุ่มที่ 3 : เจ้าหน้าที่ด้านถ่ายทอดโทรทัศน์ และสื่ออ่ืน ๆ 
1) บุคลากรด้านการถ่ายทอดโทรทัศน์และถ่ายทอดผ่านสื่ออ่ืน ๆ ทีมงานวีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน 

(Video Assistant Referee: VAR) ทั้งหมดไม่เกิน 30 คน 
2) สื่อมวลชนจากส านักข่าวต่าง ๆ ทั้งหมดไม่เกิน 15 คน  

กลุ่มที่ 4 : ผู้บริหาร และผู้ให้การสนับสนุน 
1) ผู้บริหาร และผู้ให้การสนับสนุนสโมสร ทั้งหมดไม่เกิน 10 คน  

                    
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย     

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน    
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
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ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
                        (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ 
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

(4)  พนักงาน ผู้ ฝึ กสอน และผู้ เ ข้ าร่ วมกิจกรรม  ต้องล้ า งมือบ่อยครั้ งด้ วยสบู่  หรือ 
แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

(6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ตามท่ีราชการก าหนด 

(7)  จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่ านระบบออนไลน์  (e-Payment) หรือ QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
ทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความสะอาด 
(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น 

ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น 
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แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ รวมทั้งซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๑.๑ กรณีการแข่งขันในรายการกีฬาอาชีพ นักกีฬาต้องผ่านการตรวจ หาเชื้อโรคโควิด – ๑๙  
ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  RT-PCR หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙  
ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และด าเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันโรคท่ีราชการก าหนด 

1.๒ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.๓ พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ 

หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการ
ผ่ านระบบออน ไลน์  (e-Payment) หรื อ  QR Code ผ่ านแอปพลิ เ คชั น  หากช า ระด้ วย เ งิ นสด  ต้ อ ง 
ไม่สัมผัสมือโดยตรง 

1.๔ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 

1.๕ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.๖ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
๒. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน  “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน  
QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขัน
แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ  
                     2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 

2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
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2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 

2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ
และไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่นหากมีการไอหรือจามให้ปิด
ปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี ้ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและ 
หลังใช้งาน  

2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

 
               ...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
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การแข่งขันกีฬาจักรยาน 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
 เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน  

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
          1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น  

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด 

 (๑) จ ากัดจ านวนผู้ที่สามารถเข้าในสนามแข่งขันหรือในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน  
มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน (โค้ช) ผู้ตัดสิน 
- นักกีฬาจักรยาน เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏใน Factsheet ซึ่งออกโดยผู้จัดการแข่งขัน 
- ผู้ฝึกสอน (โค้ช) เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบลงทะเบียนการแข่งขัน 
- ผู้ตัดสิน เฉพาะตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน 
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กลุ่มที่ 2 ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวนบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน พร้อม 

กับระบุหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขัน โดยละเอียด โดยครอบคลุมถึง ผู้ประสานงานทั่ วไป เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ท าความสะอาด เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่เทคนิคฯ 

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด - แจ้งขอ้มูลรายชื่อพร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติ 

หน้าที่ 
  - บุคลากรทางการแพทย์ - แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
โดยครอบคลุมถึง เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในห้อง Medical Room หรือ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ประจ า
รถพยาบาล 

- สื่อมวลชน คัดกรองและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าในสนามแข่งขัน 
หรือเว้นแต่เป็นสื่อของทางผู้จัดการแข่งขันท่ีผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 
  (2) ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและ 
จัดการพ้ืนที่ให้บริการเพ่ือค านวนจ านวนผู้ที่เข้ามาในสนามตามมาตรการลดความแออัด ดังนี้ 

Pro Shop – จ ากัดจ านวนคนเข้าออกให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างกัน 
Practice Facility & Driving Range – จะก าหนดตารางเวลาให้นักจักรยานเข้าฝึกซ้อมก่อน 

เวลาการแข่งขันจะเริ่มต้น และไม่อนุญาตให้ฝึกซ้อมหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลง 
Tournament and Operation Rooms ก าหนดโต๊ะท างานให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  

และอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ได้เท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พ้ืนที่โดยเด็ดขาด 
Restaurant – จ ากัดจ านวนคนในการให้บริการอย่างเหมาะสม ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่าง 

ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับกิจการจ าหน่ายหรือเครื่องดื่ม 
๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  

ให้พนักงานทุกคน  
๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย

อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที   

1.1๐ ก าหนดพ้ืนที่ส่วนกลางสาหรับให้นักกีฬาฝึกซ้อมกับอุปกรณ์ (เทรนเนอร์ลูกกลิ้ง) แบ่งช่อง 
การฝึกซ้อมห่างกันช่องละ 2 เมตร โดยมีฉากพลาสติกกั้นเป็นสัดส่วน และก าหนดให้นักจักรยานเข้าฝึกซ้อมก่อน
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แข่งขันในช่วงเวลาที่เหลื่อมกันตามโปรแกรมก่อน-หลัง และ/หรือให้นักกีฬาอบอุ่นร่างกาย (วอร์มอัพ) ผ่าน 
การปั่นจักรยานออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน “Zwift” เพ่ือลดความแออัดในในพ้ืนที่จัดการแข่งขัน 

 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย     

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน    
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
                     (3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ 
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

(4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

(6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  ตามท่ีราชการก าหนด 

(7)  จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่ านระบบออนไลน์  (e-Payment) หรือ QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%  

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 
2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะ 
ท าความสะอาด 

(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู 
เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% 
หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้งซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลัง
ให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ  สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

 (4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่  ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 
 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ 
หรือโทรศัพท์และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการ
ผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือ
โดยตรง 

1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 

1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
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2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน  

QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขัน

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ 

หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 

2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ
และไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้ อ่ืนหากมีการไอหรือจาม 
ให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคลด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรค 
...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
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การแข่งขันกีฬาเทนนิส 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น  

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด ดังนี้  

Clubhouse - ก าหนดเส้นทางการเข้าออกของพ้ืนที่บริเวณคลับเฮ้าส์ เพ่ือควบคุมการเข้าออกโดย
ก าหนดให้ต้องผ่านจุดคัดกรองและท าการตรวจร่างกายซึ่งผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 ° C จะไม่อนุญาต
ให้เข้าพ้ืนที่ และบริเวณทางเข้าจะต้องมีแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือไว้บริการและก าหนดให้ทุกคนในพ้ืนที่จะต้อง
สวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งจะมีการก าหนดสิทธิ์การใช้พื้นที่และจ านวนผู้เข้าใช้พื้นที่  

Pro Shop - จ ากัดจ านวนคนเข้าออกให้มีความเหมาะสมโดยก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างกัน  
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Practice Facility – จะก าหนดตารางเวลาให้นักเทนนิสเข้าฝึกซ้อมก่อนเวลาการแข่งขันจะเริ่มต้น  
ไม่อนุญาตให้ฝึกซ้อมหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลง  

Tournament and Operation Rooms ก าหนดโต๊ะท างานให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรและอนุญาต
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ได้เท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พ้ืนที่โดยเด็ดขาด  

๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  
ให้พนักงานทุกคน  

๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที  

 1.1๐ ผู้ที่สามารถเข้าในสนามแข่งขันหรือในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสมี 3 กลุ่มดังนี ้
กลุ่มท่ี 1 นักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

นักกีฬาเทนนิส -เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏใน Factsheet ซึ่งออกโดยผู้จัดการแข่งขัน 
ผู้ฝึกสอน -เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบลงทะเบียนการแข่งขัน 
ผู้ตัดสิน-เฉพาะตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน 

กลุ่มท่ี 2 ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน – แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวนบุคลากรฝ่ายจัดการ

แข่งขันพร้อมกับระบุหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันโดยละเอียด โดยครอบคลุมถึงผู้ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่พนักงานท าความสะอาด/เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม/ผู้ประกาศ/เจ้าหน้าที่เทคนิคฯ  

กลุ่มท่ี 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย – แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวนรวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด – แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวนรวมถึงระยะเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
บุคลากรทางการแพทย์ - แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวนรวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่โดยครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในห้อง Medical Room หรือทีมแพทย์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่
ประจ ารถพยาบาล 

สื่อมวลชน - คัดกรองและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าใน
สนามแข่งขันและ / หรือเว้นแต่เป็นสื่อของทางผู้จัดการแข่งขันท่ีผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย     

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที ่ทั้งนี ้ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 
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องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ  พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณี 
พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ 
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

(4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

(6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  ตามท่ีราชการก าหนด 

(7) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน  
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะ 
ท าความสะอาด 

(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล เน็ต หรือ ตาข่าย และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัส
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
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เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ  สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้าง 
ออกด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

 (4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ 
หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการ
ผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือ
โดยตรง 

1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 

1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน  
QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
                     2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขัน
แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ  

                     2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 

2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
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2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 

2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ
และไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืนหากมีการไอหรือจามให้  
ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน  
2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรค  
 
 
 
 

...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

 

การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือ 
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
กรณผีู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน  

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น  

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด 

๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  
ให้พนักงานทุกคน 

๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
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อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย     

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที ่ทั้งนี ้ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

 (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม  
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ 
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

(4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

(6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  ตามท่ีราชการก าหนด 

(7)  จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่ านระบบออนไลน์  (e-Payment) หรือ QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรบัเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะ 
ท าความสะอาด 

(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และบริเวณพ้ืนผิวที่มี การสัมผัสบ่อยๆเช่น ลูกบิดประตู 
เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 
70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลัง
ให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ  สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

 (๔) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
         1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
 1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 
 1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
 1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
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2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code หรือ
จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ  
 2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 

 2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด  

 2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง   
 2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและ  
ไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่นหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์ กีฬาส่ วนบุคคล ด้ วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและ 
หลังใช้งาน 
 2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค  

...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
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การแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์ 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
     1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
     1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือ 
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
กรณผีู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

      1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน        

     1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

     1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า   
จุดช าระเงิน รอรับบริการ พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 
รวมทั้งระยะห่างของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร 
หรืออย่างน้อย 1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน 

      ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด 

      ๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน  

      ๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
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      1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี
                 1.1๐ สนามแข่งรถต้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสนามแข่งรถ ตามกฎข้อบังคับกีฬา
แข่งรถจักรยานยนต์แห่งชาติ (NCR) ซึ่งก าหนดโดยสมาพันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) สมาพันธ์กีฬา 
แข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (FMSCT) และสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (MSAT) 
และก าหนดให้ท าความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกเช้า ก่อนเปิดสนามแข่งขัน ระหว่างเปิดให้บริการ และ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน 
                  1.1๑ การแข่งขันประเภทเอนดูโร่  และมอเตอร์ไซค์ไต่เขา จะต้องจัดในสนามปิดเท่านั้น  
ห้ามออกถนนหลวง ทางสาธารณะ เข้าป่าและอุทยาน 
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  

ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
                (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม                    
                (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ตารางเมตร 
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาด
พ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน 
                (3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
                (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว                
                (5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
                (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
ตามท่ีราชการก าหนด 
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                (7)  จั ด ให้ มี ก า รช า ระ เ งิ นค่ าบริ ก า รผ่ านระบบออน ไลน์  (e-Payment) หรื อ  QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต  
โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
                (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
                (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 (10) ผู้จัดการแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์ ต้องก าหนดเวลาให้เข้าสนามแข่งรถเพ่ือการฝึกซ้อมอย่าง
เป็นทางการและการแข่งขันในรูปแบบNew Normal โดยการก าหนดคิวเข้าซ้อมการแข่งขันให้น้อยจ านวนรุ่นลง 
และขยายวันให้มากขึ้น เช่น ปกติจัดการแข่งขัน 1 วัน มี 10 รุ่นการแข่งขัน แต่ในรูปแบบ New Normal  
คือ ก าหนดให้แข่งขนั 5 รุ่น ใน 1 วัน   และจ ากัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 15 คนต่อ 1 รุ่น   

2.3 มาตรการการรักษาความสะอาด  
        (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะ 
ท าความสะอาด 

        (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู 
เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 
70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลัง
ให้บริการ 

        (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ  สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้ว 
ล้างออกด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

        (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

        (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(นักกีฬา พนักงาน ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
        1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
        1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
        1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
โดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่ง
สาธารณะ 
        1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
        1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  
        ๒.๑ ลงทะเบียนเข้ าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิ เคชัน  “ไทยชนะ”  ด้ วยการสแกน  
QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
        2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
        2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ ์และการจัดพื้นที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
        2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
        2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 
         2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืนหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน  
 2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค 
 

...................................................................................... 
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การแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

        แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

 1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน         

  1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน 
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่ างน้อย  
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน 
              ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด 

(1) ผู้ที่สามารถเข้าในสนามแข่งขันหรือในบริเวณสถานทีจ่ัดการแข่งขัน มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน (โค้ช) แคดดี้ 
นักกีฬากอล์ฟ - เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งออกโดยผู้จัดการ

แข่งขันเท่านั้น 
ผู้ฝึกสอน (โค้ช) - เฉพาะตามรายชื่อในระบบลงทะเบียนการแข่งขัน 
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แคดดี้ - เฉพาะตามรายชื่อในระบบลงทะเบียนการแข่งขัน 
กลุ่มท่ี 2 ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
ผู้อ านวยการจัดการแข่งขัน และผู้ตัดสิน - เฉพาะตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

แข่งขัน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน - แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจ านวนบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมกับ

ระบุหน้าที่ที่เกี่ยวกับการแข่งขันอย่างละเอียด โดยครอบคลุมถึง ผู้ประสานงานทั่วไป ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่เทคนิค 
รวมถึงทีมงานบันทึกภาพการแข่งขัน 

บุคลากรทางการแพทย์ - แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในห้อง Medical Room หรือทีมแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาล 

สื่อมวลชน – ผ่านการคัดกรองและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าใน
สนามแข่งขัน และ/หรือ เว้นแต่เป็นสื่อของผู้จัดการแข่งขันที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 

    กลุ่มท่ี 3 บุคลากรของผู้ให้บริการสนามกอล์ฟ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด - แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม - แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจ านวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  
(2) ผู้จัดการแข่งขันร่วมกับทางสนามกอล์ฟ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งมี

การตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพ่ือค านวนจ านวนผู้ที่เข้ามาในสนามตามมาตรการลดความแออัด ดังนี้ 
     Clubhouse – ท าการก าหนดเส้นทางการเข้าออกของพ้ืนที่บริเวณคลับเฮ้าส์ เพ่ือควบคุมการเข้าออก

โดยก าหนดให้ต้องผ่านจุดคัดกรองและท าการตรวจร่างกาย ซึ่งผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5o C จะไม่อนุญาตให้
เข้าพ้ืนที่ และบริเวณทางเข้าจะต้องมีแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือไว้บริการและก าหนดให้ทุกคนในพ้ืนที่จะต้องสวม
หน้ากากอนามัย รวมทั้งจะมีการก าหนดสิทธิ์การใช้พื้นที่และจ านวนผู้เข้าใช้พ้ืนที่ 

     Pro Shop – จ ากัดจ านวนคนเข้าออกให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างกัน  
     Practice Facility & Practice Range - จะก าหนดตารางเวลาให้นักกอล์ฟเข้าฝึกซ้อมก่อนเวลาการ

แข่งขันจะเริ่มต้น และหลังจบการแข่งขัน เพ่ือลดปริมาณจ านวนนักกอล์ฟให้เหลือน้อยที่สุดโดยบริเวณกรีนฝึกซ้อม
และสนามฝึกซ้อม ก าหนดให้นักกอล์ฟและแคดดี้ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

     Tournament and Operation Rooms - ก าหนดโต๊ะท างานให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และ
อนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ได้เท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พ้ืนที่โดยเด็ดขาด  

    ๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน  

    ๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
               1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี
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2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  
ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2)พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
                (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
                (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ตารางเมตร 
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาด
พ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน 
                (3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
                (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
                (5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
                (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
ตามท่ีราชการก าหนด 
                (7) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้อง
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
                (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
                (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  (10) ปรับรูปแบบการจัดการแข่งขันให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิด
ระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน (โค้ช) แคดดี้ ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน  
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      (๑1) พิจารณาออกกฎให้ลดการสัมผัสคันธง และคราดในบังเกอร์ เช่น การเกลี่ยทรายในบังเกอร์ให้
ใช้ไม้กอล์ฟหรือเท้า 

      (๑2) พิจารณาก าหนดให้นักกอล์ฟสามารถจดสกอร์แต่ละหลุมของตนเองลงในสกอร์การ์ดพร้อมลง
ชื่อของตนเองโดยไม่ต้องให้มาร์คเกอร์ลงชื่อในสกอร์การ์ด แต่ให้มาร์คเกอร์รับรองสกอร์ด้วยวาจา  

      (๑3) พิจารณาก าหนดจุดที่ให้ส่งสกอร์การ์ดโดยการหย่อนสกอร์การ์ดลงในกล่องที่เตรียมไว้  
2.3 มาตรการการรักษาความสะอาด  
      (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ที่คีบขยะ รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า
ความสะอาด  

      (2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ 
รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ 
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

      (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ  สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
                 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
                 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
         1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 

            1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
         1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
โดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่ง
สาธารณะ 
         1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
         1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
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         1.6 ให้ลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว  เช่น 
โรคประจ าตัว การเดินไปในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวที่ 
ติดเชื้อ  
         1.7 ห้ามนักกอล์ฟไทยหรือต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศ ที่ไม่ได้ผ่านมาตรการคัดกรองและการกักตัว
ตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  
          ๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิ เคชัน  “ไทยชนะ”  ด้วยการสแกน  
QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
          2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
 2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
 2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด  
 2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 
 2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ  โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้ อ่ืนหากมีการไอหรือจาม  
ให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์ กีฬาส่ วนบุคคล ด้ วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและ 
หลังใช้งาน 
 2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค 
 2.9 ก าหนดให้นักกอล์ฟสามารถจดสกอร์แต่ละหลุมของตนเองลงในสกอร์การ์ดพร้อมลงชื่อของตนเอง
โดยไม่ต้องให้มาร์คเกอร์ลงชื่อในสกอร์การ์ด แต่ให้มาร์คเกอร์รับรองสกอร์ด้วยวาจา 
 2.10 ก าหนดจุดที่ให้ส่งสกอร์การ์ดโดยการหย่อนสกอร์การ์ดลงในกล่องที่เตรียมไว้ 

 
 

..................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

การแข่งขันกีฬามวย 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

        แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 

  1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
     1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

      1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เขา้ร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน         

     1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า  
จุดช าระเงิน รอรับบริการ พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 
รวมทั้งระยะห่างของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร 
หรืออย่างน้อย 1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน 
                ๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด 

      ๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน  

      ๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
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                 1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที  

       1.10 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
      ๒.๑ มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  
ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียน
บันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      ๒.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
                (1 )  พิ จ า รณาจั ด ให้ มี แผนบริ ห า ร จั ด การ เ พ่ื อป้ อ ง กั น กา รแพร่ ร ะบาด โ รค โ ควิ ด  19  
โดยจ ากัดระยะเวลาการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม พิจารณาการเปิดและปิดการ ให้บริการตามระยะเวลา 
ที่เหมาะสม  
                (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ตารางเมตร 
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาด
พ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน 
                (3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ   
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
                (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
                (5) ) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
                (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
ตามท่ีราชการก าหนด 
                (7) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน  
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 



 

 
 

 

62 คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     

                (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
                (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
                (1๐) จัดให้มีการตรวจร่างกายนักกีฬามวยก่อนท าการแข่งขัน โดยแพทย์สนามมวย 
        (1๑) จัดระบบควบคุมจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่แข่งขัน ให้มีจ านวนไม่เกิน 50 คน  
โดยก าหนดจ านวนกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  
        1 นักกีฬามวย+พ่ีเลี้ยง+หัวหน้าค่าย ฝั่งละไม่เกิน 4 คน รวมเป็น 8 คน 
        2 ผู้ตัดสินให้คะแนน+ผู้ตัดสินห้ามบนเวที+ประธานผู้ตัดสิน คู่ละ 5 คน 
        3 วงปี่พาทย์ ไม่เกิน 5 คน    
        4 แพทย์และพยาบาลสนาม จ านวน 2 คน 
        5 ผู้สนับสนุน จ านวนไม่เกิน 10 คน 
        6 ผู้บรรยายการแข่งขันมวย+พิธีกร จ านวนไม่เกิน 2 คน 
                 7 ผู้รักษาเวลา จ านวน 1 คน 
        8 เจ้าหน้าที่สนามมวย จ านวนไม่เกิน 7 คน 
                 9 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสด จ านวนไม่เกิน 10 คน 
           รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 50 คน 
 
         (12) ต้องจัดเตรียมนวมชกมวย ให้เพียงพอตามจ านวนนักกีฬา (1คน/นวม1คู่) ห้ามใช้นวมซ้ ากันใน
การแข่งขันวันเดียวกัน 
         (13) จัดสถานที่/ห้องพักนักกีฬามวย เตรียมตัวก่อนการแข่งขัน อย่างน้อย 4 ห้อง (2 คู่) 
         (14) จัดพื้นที่บริเวณรอบสนามแข่งขันให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร โดยให้มีเฉพาะผู้มีภารกิจ
หน้าที่ในการแข่งขันกีฬามวยคู่นั้นๆ 
         (15) จัดให้มีฉากกั้นอะคริลิค 4 ด้าน ส าหรับกรรมการให้คะแนนทุกท่าน เพ่ือป้องกันสารคัดหลั่ง 
จากตัวนักกีฬา และผู้ติดตามนักมวย 
  1.๓ มาตรการท าความสะอาด 

       (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะ 
ท าความสะอาด 

       (2) ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ  
ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ  
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 
                 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 



 

 
 

 

63 คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     

                 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
                 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน              
                (6) จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนที่จัดการแข่งขันโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสนามแข่งขันทั้ง
ก่อนการแข่งขัน หลังการแข่งขัน และหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละคู่ 
                 (7) จัดให้มีถังน้ า เก้าอ้ี อย่างน้อย 2 ชุด เพ่ือสับเปลี่ยนใช้งาน และน าชุดที่ใช้งานไปท าความสะอาด 
ทุกครั้งหลังจากแข่งขันจบในแต่ละคู่ 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
  1.1 กรณีการแข่งขันในรายการกีฬาอาชีพ นักกีฬาต้องผ่านการตรวจ หาเชื้อโรคโควิด – ๑๙  
ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  RT-PCR หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙  
ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และด าเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการก าหนด 
  1.๒ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 

  1.๓ พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง  
  1.๔ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 
  1.๕ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
  1.๖ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
  1.๗ เก็บสัมภาระส่วนตัวในล็อคเกอร์หรือสถานที่ที่จัดเตรียมให้เท่ากัน เพ่ือลดการสัมผัสของใช้ส่วนรวม  
  1.๘ นักกีฬามวย ต้องกักตัวก่อนวันท าการแข่งขัน 14 วัน (เก็บตัวที่ค่ายต้นสังกัด) งดเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
หรือแหล่งที่มีประชาชนหนาแน่น 
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิ เคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน  
QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
           2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามท่ีผู้จัดการแข่งขันแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
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 2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
 2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
 2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 
 2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืนหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
 2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค  
  2.9 นักกีฬามวย ผู้ฝึกสอน หัวหน้าค่ายมวย กรรมการผู้ตัดสิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน จะต้อง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้น นักกีฬามวยสามารถถอดหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าได้
เฉพาะเวลาที่ท าการแข่งขันเท่านั้น  
  2.10 ในช่วงเวลาที่มีการแข่งขัน กรรมการ และผู้ฝึกสอน/หัวหน้าค่ายมวย จะต้องสวมถุงมือ หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield ตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน  

2.11 นักกีฬามวยหลีกเลี่ยงการเข้าปล้ าวงใน ทั้งในการซ้อมและในการแข่งขัน 
  2.12 ผู้ตัดสินระหว่างท าหน้าที่ผู้ห้ามมวยบนเวทีหลีกเลี่ยงการสัมผัส (ในลักษณะการเข้าปล้ าหรือกอด
นักมวย) ตัวนักกีฬามวยและให้ใช้สัญญาณเสียงหรือมือแทน 

2.13 ผู้ตัดสินแบ่งเป็น 2 ชุด เมื่อผู้ตัดสินชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ในคู่แข่งขันที่ 1 เสร็จสิ้น ให้ออกจากพ้ืนที่
บริเวณสนามแข่งขัน และเข้าห้องพักผู้ตัดสินทันที เพ่ือเปลี่ยนให้ผู้ตัดสินชุดที่ 2 ออกมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
คู่ท่ี 2 และสลับการปฏิบัติหน้าที่รูปแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดคู่แข่งขัน 
  2.14 ระหว่างท าหน้าที่ผู้ห้ามมวยบนเวทีหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวนักกีฬามวยและให้ใช้สัญญาณเสียงหรือมือแทน 
  2.15 เมื่อนักกีฬามวยแข่งเสร็จ ให้นักกีฬามวยและผู้ติดตามนักมวย(ผู้ฝึกสอน/หัวหน้าค่ าย)  
ออกจากบริเวณสนามแข่งขันเข้าห้องพักส่วนตัวทันที หลังจากมอบรางวัลเสร็จ เพ่ือมีเวลาส าหรับท าความสะอาด
พ้ืนที่บริเวณสนามแข่งขัน 
  2.16 หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น นักกีฬามวยและผู้ติ ดตามนักมวย(ผู้ฝึกสอน/หัวหน้าค่าย)  
กรรมการ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต้องรายงานตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ต่อแพทย์สนามมวย  
เ พ่ือติดตามสุขภาพร่างกายหลังจากแข่งเสร็จ ทั้ งนี้  สามารถรายงานตัวต่อแพทย์สนามมวย โดยทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการโทรแบบวีดีโอผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) 
    
   

     ..................................................................................... 
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การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
          1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
          1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม 
          1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน 

1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน 

1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความจ าเป็นมากท่ีสุดไม่เกิน 150 คน/คู่ 

1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  
ให้พนักงานทุกคน 

1.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ  อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
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1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
       (๑) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  
ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
                (๒) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 

                (๑) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
                 (๒) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
                (๓) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
                (๔) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
               (๕) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
               (๖) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
ตามท่ีราชการก าหนด 
               (๗ )  จั ด ให้ มี ก า รช า ร ะ เ งิ นค่ าบริ ก า รผ่ านระบบออน ไลน์  (e-Payment) หรื อ  QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
               (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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               (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 2.3 มาตรการท าความสะอาด  
      (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 

     (๒) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกวอลเลย์บอล เน็ตหรือตาข่าย และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการ
สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท า
ความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง  
ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

    (๓) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

    (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

    (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ  ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  

         ๑.๑ กรณีการแข่งขันในรายการกีฬาอาชีพ นักกีฬาต้องผ่านการตรวจ หาเชื้อโรคโควิด – ๑๙  
ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  RT-PCR หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙  
ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และด าเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการก าหนด 
         1.๒ หากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้  ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม                 

            1.๓ พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ 
และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ 
(e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
         1.๔ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
โดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่ง
สาธารณะ 
         1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
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         1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  

2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  
๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code หรือ

จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน าอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ ์และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 

2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่นหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.๗  นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์ กีฬาส่ วนบุคคล ด้ วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและ 
หลังใช้งาน 

2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค  

 
...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
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การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
         1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
         1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจง
พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เ พ่ือประโยชน์ต่อการติดต ามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ เข้าร่วมกิจกรรม     
         1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้ารว่มกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน 
        1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการ
ต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
         1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน 
        1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด 
        1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  
ให้พนักงานทุกคน 
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        1.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ
หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการ
หมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า และ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
          1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
        (1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข ้ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  

ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

        (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 

การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

 (3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

  (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

 (5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
ตามท่ีราชการก าหนด 
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 (7) จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้อง
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%  

 (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

 (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 2.3 มาตรการการรักษาความสะอาด  

 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 

 (2)  ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู 
เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 
70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลัง
ให้บริการ        

  (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1 % แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง       
                  (4) เพ่ิมความถ่ีในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

  (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 
 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขัน 
๑.๑ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
๑.๒ พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ

โทรศัพท์และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

๑.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 
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๑.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  

๑.๕  อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
๑.๖ ข้อควรปฏิบัติของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนในรายการแข่งขัน  

(๑.6.1) ข้อควรปฏิบัติของนักกีฬา 
 (๑.6.1.1) ในการเสี่ยงสิทธิ์นักกีฬาควรอยู่คนละข้างของสนามแข่งขัน 

(๑.6.2) ผู้ชี้ขาด ผู้ตัดสิน ผู้ก ากับเส้น เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๑.6.2.1) เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผู้ตัดสินท าความสะอาดเก้าอ้ีตัดสิน และอุปกรณ์ 

ที่เก่ียวข้อง ส่วนผู้ก ากับเส้นท าความสะอาดสนามให้ทั่วก่อนที่การแข่งขันคู่ต่อไปจะเริ่มขึ้น  
 (๑.6.3) ผู้ฝึกสอน 

(๑.6.3.1) อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนฝ่ายละ 1 คนลงท าการฝึกสอนระหว่างการแข่งขัน 
(๑.6.3.2) เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ขอความร่วมมือออกจากบริเวณแข่งขันทันที 
 

2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขัน 
(2.1) ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน  “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน  

QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
(2.2) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก าหนด ตามท่ีผู้จัดการแข่งขันแนะน า

อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
(2.3) ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่  อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 

(๒.๔) ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีผู้จัดการแข่งขันก าหนด  
(2.5)  นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่หรือ

แอลกอฮอล์เจล ๗๐% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้อมสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ๗๐% บ่อยครั้ง 
 (2.6) ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและ
ไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

(๒.7)  นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
      (๒.8) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรค   

...................................................................................... 
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เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
 

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน   

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาเข้าร่วม
กิจกรรม  

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน 
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน   

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป  
ตามมาตรการลดความแออัด  

๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  
ให้พนักงานทุกคน 

๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
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อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณต่าง ๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย     

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

 (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ ให้บริก ารอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

(4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%  
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

(6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค ตามที่ราชการก าหนด 

(7)  จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่ านระบบออนไลน์  ( e-Payment) หรือ QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
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(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทาง การปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่ านสื่ อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์   
เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช  
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 

(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกตะกร้อ และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น 
ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น 
แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ รวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

- ลูกตะกร้อ เจ้าหน้าที่ประจ าสนามจะท าความสะอาดลูกตะกร้อก่อนวางประจ าที่ ให้ผู้ตัดสิน
หยิบไปใช้แข่งขัน 

- พ้ืนสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดพ้ืนด้วยน้ ายาท าความสะอาดทุกครั้งหลังจบการ
แข่งขันทีมเดี่ยว 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(๔) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 

(๕) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑.๑ กรณีการแข่งขันในรายการกีฬาอาชีพ นักกีฬาต้องผ่านการตรวจ หาเชื้อโรคโควิด – ๑๙  
ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  RT-PCR หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙  
ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และด าเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการก าหนด 
 1.๒ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
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 1.๓ พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 
 1.๔ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
โดยสารขนส่ งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้ งสวมหน้ ากากอนามัยและหน้ ากากผ้ าตลอดเวลา  
การโดยสารขนส่งสาธารณะ 
 1.๕ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” 
 1.๖ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code  
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด 
 2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
 2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
 2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาและล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% บ่อยครั้ง 
 2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
 2.๘ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบ หากพบว่าการให้ การจัดการแข่งขัน 
ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค  
 ๒.๙ ขณะท าการแข่งขันให้นักกีฬารายงานตัวครั้งละ ๑ ทีม และหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

 - การยืนรายงานตัวครั้งละ 1 ทีมเดี่ยว และเว้นระยะห่าง  
 - ไม่มีการจับมือทักทายหน้าตาข่ายก่อนเริ่มการแข่งขัน 
 - ขณะแข่งขันห้ามนักกีฬาแตะหรือสัมผัสมือกัน 

...................................................................................... 
 
 
 
 



 

 
 

 

77 คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     

 
 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
          1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
          1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม 
          1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง  
การคัดกรองผ่าน 

1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน 

1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการลดความแออัด โดยก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

 
      โซนที่ 1: บนสนาม (Playing court)  
      (1) นักกีฬาของทั้งสองทีมทั้งผู้เล่นตัวจริงและส ารอง  
      (2) ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชเจ้าหน้าที่ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอน  
      (3) ผู้แทนสมาคมฯ ได้แก่ คณะผู้ตัดสิน, ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน, ผู้ก ากับดูแลการแข่งขัน 
      โซนที่ 2: ภายในและโดยรอบสนามแข่งขัน (Official Area)  
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      (4) ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพนักงานบริการทั่วไปพนักงานท าความ
สะอาดเจ้าหน้าที่ดูแลสนามแข่งขันเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาเจ้าหน้าที่สถิติบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านจัดการแข่งขันอ่ืน ๆ 
ตามความจ าเป็นโดยมีสโมสรเจ้าภาพที่เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  

      (5) บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ในชุด
เครื่องแบบอาทิต ารวจ / ทหารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

        (6) บุคลากรด้านการแพทย์ส าหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลทีม
แพทย์ฉุกเฉินข้างสนาม, เจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาล, หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      โซนที่ 3: พื้นที่ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (Media Tribune, Broadcast Compound, Stands)  
      (7) บุคลากรด้านการถ่ายทอดสด ได้แก่ พนักงานจาก บริษัท ผู้ด าเนินการถ่ายทอดสดโทรทัศน์

ทีมงานวีดีทัศน์ช่วยตัดสิน (INSTANT REPLAY SYSTEM: IRS) สื่อมวลชนจากส านักข่าวทั่วไปหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
      (8) ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรและผู้ให้การสนับสนุนสโมสร 
1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield  

ให้พนักงานทุกคน 
1.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ  อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย

อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ  
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

 
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
       (๑)จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  
ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
                (๒) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
                (๑) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา  
การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
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              (๒) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ตารางเมตร 
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาด
พ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน 
               (๓) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 
              (๔) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
              (๕) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค  ตามท่ีราชการก าหนด 
              (๖ )  จั ด ให้ มี ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ค่ า บ ริ ก า ร ผ่ า น ร ะบบ ออน ไลน์  (e-Payment) หรื อ  QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
              (๗) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
              (๘)  จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 2.3 มาตรการท าความสะอาด  

   (๑) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความสะอาด 

   (๒) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบาสเกตบอล แป้นบาส และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

   (๓) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

   (๔) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

   (๕) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 (นักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือบุคลากรอื่นๆ ที่เข้าร่วม ในการแข่งขัน) 

 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 1.1 กรณีการแข่งขันในรายการกีฬาอาชีพ นักกีฬาต้องผ่านการตรวจ หาเชื้อโรคโควิด – ๑๙  

ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  RT-PCR หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙  
ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และด าเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการก าหนด 

 1.๒ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
 1.๓ พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ

โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

 1.๔ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 

 1.๕ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

 1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน  “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code  
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
 2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน าอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
 2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่  อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
 2.4 ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
 2.5 นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 
 2.6 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืนหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 2.7 นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
 2.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

 

การแข่งขันกีฬารถยนต์ 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
           1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรกา ร
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เ พ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ เข้าร่วมกิจกรรม           
           1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและเข้าร่วม
กิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
            1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
            1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น บริเวณ Pit บริเวณห้อง
อ านวยการแข่งขัน  บริเวณท่ีนั่งของผู้ที่อยู่ในสนามแข่งขัน หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
            1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด 

กลุ่มท่ี 1 ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน – แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจานวนบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน พร้อม

กับระบุหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันโดยละเอียด ครอบคลุมถึงผู้ประสานทั่วไป เจ้าหน้าที่ พนักงานท าความสะอาด 
เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่เทคนิค 

กลุ่มท่ี 2 นักแข่ง ทีมแข่ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน 
นักแข่ง – เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏใน Entry List ซึ่งออกโดยผู้จัดการแข่งขัน 
ทีมแข่ง – เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบลงทะเบียนการแข่งขันเท่านั้น 
กรรมการควบคุมการแข่งขัน – เฉพาะตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน 

เท่านั้น 
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กลุ่มท่ี 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย – แจ้งข้อมูลรายชื่อพร้อมจานวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด – แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจานวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติ 
บุคลากรทางการแพทย์ – แจ้งข้อมูลรายชื่อ พร้อมจานวน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมถึง
เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในห้อง Medical Room หรือ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาล 

มาตรการการจัดการบริเวณ Pit Service 
 จ ากัดจ านวนคนที่อยู่ในบริเวณ Pit Service ของแต่ละทีม ไม่เกิน 6 คน ประกอบไปด้วย  

- นักแข่ง 1 - 2 คน 
- ผู้จัดการทีม 1 คน    
- Team Service 4 คน 

 มีการเว้นระยะห่าง Pit การแข่งขัน  ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) 

 ควรเว้นระยะห่างระหว่างสื่อสารและจัดพ้ืนที่นั่งในพิทมีระยะห่าง อย่างน้อยต้องห่างกัน
ระยะ 2 เมตร  

 จัดให้มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้ระหว่างการแข่งขัน 
มาตรการการประชุมนักแข่ง  

 จัดให้มีการประชุมผ่านทาง Social Media หรือหากมีความจ าเป็นให้จัดประชุมตาม
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และจ านวนคนไม่เกิน 30 คน 
โดยทางสนามต้องมีจอทีวีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอยู่ในแต่ละ Pit  

 หากไม่สามารถประชุมผ่านทาง Social Media ได้ ให้ประชุมในสถานที่ Open Air ลม
ถ่ายเทสะดวก โดยมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร การประชุมควรประชุมแยก
รุ่นการแข่งขันและประชุมแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 30 ราย เพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันอัน
ก่อให้เกิดการความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 

1.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที 
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1.10 จัดให้มีรถพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาล รวมทั้งให้ค าแนะน าด้านการดูแลและการป้องกัน
สุขภาพตนเอง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากพบผู้ที่สงสัยหรือมีอาการผิดปกติให้แยกออก
จากกิจกรรม และติดต่อหน่วยพยาบาล  

 
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 

พนักงาน ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
                        (2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
 (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ด าเนินการ

จัดการแข่งขันแบบปิด โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขันตลอดจนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเข้าชม 
หรืออยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้เปิดให้มีผู้เข้าชมการ
แข่งขัน  

 (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

 (3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 
     (5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
     (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค  ตามท่ีราชการก าหนด 
     (7)  จั ดให้มี การช าระเงิ นค่ าบริ การผ่ านระบบออนไลน์  (e-Payment) หรือ QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%    
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                 (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

 (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

2.3 มาตรการการรักษาความสะอาด  
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุม

ผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 

 (2) ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ  
ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ  
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

 (3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

 (4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

 (5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 
 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขัน 
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ

โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ 

1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
1.6 ห้ามมิให้นักแข่ง ทีมแข่ง และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมา

จากต่างประเทศและไม่ได้ผ่านมาตรการคัดกรองหรือกักตัวเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอันขาด  
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2. ระหว่างและหลังการแข่งขัน 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน า

อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
2.4 ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
2.5 นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 
                 2.6 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและ
ไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืนหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.7 นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
2.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

 

การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
               1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อม
ทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.3 จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน 

1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.5 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน 
รอรับบริการ พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร และ 
ลดการใกล้ชิดกันระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหรือการแข่งขัน   

1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด โดยมีจ านวนรวมภายในและโดยรอบสนามแข่งขันไม่เกิน 150 คน ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
การรักษาสถานที่ไม่ให้แออัดอยู่เสมอ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ผู้จัดการแข่งขันอาจก าหนดเพิ่มเติม 

1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield 
ให้พนักงานทุกคน 

1.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
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อัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงาน หรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขัน 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  

ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่  ทั้ งนี้  ควรมี อุณหภูมิร่างกายไม่ เกิน  
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่นด าเนินการ

จัดการแข่งขันแบบปิด โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขันตลอดจนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเข้าชม 
หรืออยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไปแล้ว หรือจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ  
ให้เปิดให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน  

 (2) ระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการท า
กิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น จ ากัดจ านวนนักกีฬาเข้า
แข่งขันแต่ละรอบ ไม่เกิน 30 คน เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 50 คน ตามขนาดแต่ละสาขารักษาระยะห่าง 1 เลนต่อ 1 คน 
เลนเว้นเลน (ห้าม Cross Lane) 

(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ  
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

 (4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

 (5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว  
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  ตามที่ราชการก าหนด 

 (7)  จั ด ให้ มี การช า ระ เ งิ นค่ าบริ การผ่ านระบบออนไลน์  (e-Payment) หรื อ  QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 
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 (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

 (9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.3 มาตรการการรักษาความสะอาด  
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท าความ
สะอาด 

(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกโบว์ลิ่ง และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  เช่น  
ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น 
แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการรวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ  สายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัด ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

(6) มีพนักงานฉีดฆ่าเชื้อและท าความสะอาดพ้ืนที่ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ (สวมชุด PPE) ภายในแลบริเวณ
โดยรอบสนามแข่งขัน วันละ 2 รอบ รอบเช้า (ก่อนเวลาเปิดช่องแต่ละสาขา 1 ชั่วโมง) และช่วงเย็น ประมาณ  
18.00 น. ดูปริมาณลูกค้าตามสถานการณ์จริง ว่าสามารถหยุดท าความสะอาดได้หรือไม ่

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ

โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ  
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1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก
จากสถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขัน 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะน า

อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ ์และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 
2.4 ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนด 
2.5 นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง 

2.6 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและ
ไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่นหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.7 นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
เช่น กระเป๋า ลูกโบว์ลิ่ง รองเท้า ผ้าเช็ดบอล Max ข้อมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

2.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

2.9 งดการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกบริเวณสถานที่
จัดการแข่งขัน อาทิ เช่น การสังสรรค์ภายในสนาม บูธผู้สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.10 งดมิให้ผู้เข้าใช้สนามแข่งขันมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น น้ าดื่ม ผ้าเช็ดบอล หรืออ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง               

...................................................................................... 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

 

การแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ 
(แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จดัการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม  

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย  
เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
และเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์    
แสดงการคัดกรองผ่าน   

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาเข้าร่วม
กิจกรรม  

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า จุดช าระเงิน  
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพ้ืนที่การออกก าลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก าลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย  
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น   

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค านวณจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป  
ตามมาตรการลดความแออัด ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันหรืออยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันได้  
โดยมีจ านวนรวมภายในและโดยรอบสนามแข่งขันไม่เกินกว่า ๔๐ คน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการรักษาสถานที่ไม่ให้
แออัดอยู่เสมอ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ผู้จัดการแข่งขันอาจก าหนดเพิ่มเติม 
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๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield     
ให้พนักงานทุกคน 

๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศ           
ให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH>10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา 
ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  

1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณต่าง ๆ 
รอบสถานที่ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงานหรือมี
ระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันท ี

 

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย     

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม 
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา 
การควบคุม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ ากัดจ านวน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ ให้บริก ารอย่างน้อย  
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อม 
ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 
ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร 

(4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%  
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว 

(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

(6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ตามท่ีราชการก าหนด 
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(7)  จัดให้มีการช าระเงินค่าบริการผ่ านระบบออนไลน์  ( e-Payment) หรือ QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงินหรือบัตรเครดิต     โดย
ที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% 

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์เสียงประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ชปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
 (1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่  

หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง
ขณะท าความสะอาด 

(2) ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น โต๊ะสนุก เกอร์   
ที่ใช้ในการแข่งขัน ไม้คิว และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได      
อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ รวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(๔) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 

(๕) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน  

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ 
หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัด รวมทั้งการช าระเงินค่าบริการ
ผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือ
โดยตรง 
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1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
การโดยสารขนส่งสาธารณะ 

1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด “ไทยชนะ” 

1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน  
QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 

2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขัน
แนะน าอย่างเคร่งครัดเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 

2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการ
ก าหนด 

2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% บ่อยครั้ง 

2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ
และไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิด
ปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

2.๗ นักกีฬาท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลัง    
ใช้งาน 

2.๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค  

...................................................................................... 
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แนวทางก ากับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

 

๑. แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรมด้านการกีฬา ดังนี้ 

 1.๑ เน้นให้ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบ
กิจการหรือกิจกรรมด้านการกีฬา แบบ New Normal ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 สามารถร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรม 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์/ออนไลน์หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามที่พ้ืนที่ก าหนด 

 ๑.๒ หน่วยงานในพ้ืนที่จัดเตรียมและชี้แจงผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรม ถึงแนวทางการปฏิบัติและ 
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) ประกาศ  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ง แนวทางการก ากับติดตาม การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยให้ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมลงทะเบียน 
เพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมด้านการกีฬา และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยให้มีการก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ศูนยป์ฏิบัตกิารควบคุมโรคจังหวัดทราบ 

 ๑.๓ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม ในเขตพ้ืนที่ 
รับผิ ดชอบ ผ่ านแอปพลิ เคชัน  “ผู้พิทักษ์ ไทยชนะ”  ตามประกาศกระทรวงการท่อง เที่ ยวและกีฬา 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
 ๒.1  ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ.ร่วมจัดท าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม 
   กับพ้ืนที่และประเภทของกิจการ 
 ๒.2  ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท. 
        ทกจ. กกท.จังหวัด 
 ๒.3  ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วยศปก.อ าเภอ/เขตศปก.ต าบลศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาล  
   เมืองและศปก. เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  
   จพล.อสก. รวมทั้งให้ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจการ      
    ประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการก าหนด 
 ๒.4  ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 



 

 

 

97 คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     

๓. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่) 
 ๓.1  ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น 
   (1) การใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้ 
    (2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้ 
 ๓.2  หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานระดับจังหวัด อ าเภอและต าบลร่วมกับหน่วยงานที่
        เกี่ยวข้อง ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
   ของกิจการหรือกิจกรรม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”  
 2.3  ศปม.ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหารและหน่วยงาน 
        ที่เก่ียวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่ม 
  ตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
๔. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 ๔.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการ
   ควบคุมหลัก และมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และให้ผู้ประกอบการ 
   ลงทะเบียนเพ่ือ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ  
   ป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน“ไทยชนะ”  
 ๔.2  หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์1111 ส านักนายกรัฐมนตรีสายด่วน 
                  ไทยชนะ 1119 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  
 ๔.๓  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 022831500 
 ๔.๔  หน่วยงานของท้องถิ่น 
 ๔.๕  ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๔.๖  หน่วยงานระดับจังหวัดจัดท าระบบรับแจ้งเหตุในรูปแบบออนไลน์โทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนๆโดยให้มีการ 
         ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือในกรณีที่ประชาชนหรือ 
                 เจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที 



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๐) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในกำรประชุมเมื่ อวันที่   ๒๖  พฤษภำคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓   
ให้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่
วันที่  ๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

โดยที่สมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรตำ่ง ๆ  เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เป็นช่วงที่  ๔  ต่อเนื่องจำกกำรผ่อนคลำยที่ด ำเนินมำก่อนแล้ว 
เป็นล ำดับ  ทั้งนี้  ยังคงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงเคร่งครัด  โดยเฉพำะ
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ   กำร เว้นระยะห่ำงทำงสั งคม   และกำรยอมรับ 
ระบบติดตำมตัวผ่ำนแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรยกเลิกกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  เพ่ือเป็นมำตรกำรผ่อนคลำยและบรรเทำ
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของประชำชน  จึงให้ยกเลิกกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน 
ทั่วรำชอำณำจักรเฉพำะเหตุอันเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด - 19  ตั้งแต่เวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันที่  
๑๔  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  เพ่ือเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  จึงผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน  หรือกำรฝึกอบรมของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว
ตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๙)  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้โรงเรียนในระบบ 
ประเภทนำนำชำติ  สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนำนำชำติ   
โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชำตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  
และโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน  สำมำรถใช้อำคำรสถำนที่ 
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมได้  โดยผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ
ต้ อ งด ำ เนินกำรจั ดรูปแบบกำร เรี ยนกำรสอน   สถำนที่   ร วมทั้ งบุ คลำกรและ เจ้ ำหน้ ำที่ 
ให้มีควำมพร้อมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   รวมทั้ง 
จัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด  โดยค ำนึงถึง 
ควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรค  กำรแพร่กระจำยเชื้อ  และควำมปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ส่วนกำรเปิดเรียนและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน   สถำบันกำรศึกษำหรือ
มหำวิทยำลัยอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัย  
และนวัตกรรมหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีก ำหนด  โดยปฏิบัติตำมควำมในวรรคก่อนด้วย 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมจำกที่ได้ก ำหนดไว้แล้วตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๖)  
ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๗)  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๙)  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ 
ของทำงรำชกำร  ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรมที่เคยมีข้อก ำหนดหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำมำรถ 
เปิดด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงเพ่ิมเติมได้ทั่วรำชอำณำจักร  ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจัดกำรประชุม  กำรอบรม  กำรสัมมนำ  กำรจัดนิทรรศกำร  กำรจัดแสดงสินค้ำ  

กำรจัดเลี้ยง  งำนพิธี  กำรแสดง  นำฏศิลป์  ดนตรี  คอนเสิร์ต  หรือกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่จัดขึ้น 
ในโรงแรม  โรงมหรสพ  ห้องประชุม  ศูนย์ประชุม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  โรงภำพยนตร์  หรือในสถำนที่อื่น ๆ   
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้   

 ข. กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตำคำร  สวนอำหำร  โรงแรม  
ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วไป  หรือในสถำนที่ที่ ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยและได้ผ่อนคลำย 
ให้เปิดด ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้วให้สำมำรถท ำได้ภำยในก ำหนดเวลำปกติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
โดยงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย   

  ในส่วนของสถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบรกิำร  ผับ  บำร์  
คำรำโอเกะ  ยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร   

 ค. สถำนรับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ศูนย์เด็กพิเศษ  
สถำนดูแลผู้สูงอำยุ  สถำนที่บริกำรดูแล  สถำนที่พ ำนักอำศัย  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่จัดสวัสดิกำร
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอำยุ  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรให้บริกำรแบบรำยวันได้   ทั้งนี้  กำรเดินทำงไปกลับ
สถำนที่ดังกล่ำวถือเป็นเหตุยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอันพึงปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มีควำมเสี่ยง  
ต่อกำรติดโรค   

 ง. ศูนย์วิทยำศำสตร์เ พ่ือกำรศึกษำ  อุทยำนวิทยำศำสตร์  ศูนย์วิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรม   

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 จ. กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดีทัศน์  ให้ด ำเนินกำรได้โดยมีจ ำนวน 
ผู้แสดง  ผู้ร่วมรำยกำรและคณะท ำงำนถ่ำยท ำรวมกันไม่เกินครำวละหนึ่งร้อยห้ำสิบคนและมีผู้ชม 
ไม่เกินห้ำสิบคน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย  กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร 
 ก. กำรอบตัว  อบสมุนไพร  กำรอบไอน้ ำแบบรวมหรือกำรนวดบริเวณใบหน้ำ 

ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  ให้ด ำเนินกำรได้  ยกเว้น 
ในส่วนของสถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร 

 ข. กำรออกก ำลังกำยแบบกลุ่มในสวนสำธำรณะ  ลำนกิจกรรม  พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  
หรือลำนกีฬำกลำงแจ้ง  ให้ด ำเนินกำรได้ 

 ค. สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  ยกเว้นกำรใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นกำรตดิตั้งชั่วครำว
หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมำกซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรคในเด็ก  เช่น  บ้ำนบอล  บ้ำนลม 

 ง. สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นกีฬำ  หรือเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
ในทุกประเภทกีฬำ  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  ยกเว้นสนำมชนโค  สนำมชนไก่  สนำมกัดปลำ  หรือ 
สนำมกำรแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร 

  สถำนที่ที่ได้รับกำรผ่อนคลำยสำมำรถจัดให้มีกำรแข่งขันและถ่ำยทอดโทรทัศน์ 
กำรแข่ งขันกีฬำหรือกำรถ่ ำยทอดผ่ำนสื่ ออื่ น  ๆ   ได้   แต่ต้องไม่มีผู้ ชมอยู่ ในสนำมแข่งขัน   
และผู้จัดกำรแข่งขันต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย 

 จ. ตู้เกม  เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยและตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้   

ข้อ ๔ กำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  และรองรับ 
กำรเดินทำงของประชำชนภำยหลังมำตรกำรผ่อนคลำยกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด   ให้หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรขนส่งผู้โดยสำรที่เป็นกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภท   
(รถโดยสำรประจ ำทำง  รถปรับอำกำศ  รถตู้  รถไฟ  เรือ  เครื่องบิน)  โดยผู้ประกอบกำรต้องจัดระบบ
และระเบียบต่ำง ๆ  รวมทั้งให้มีกำรจอดพักรถ  กำรเว้นที่นั่ง  และกำรจ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรในแต่ละเที่ยว
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ข้อ ๕ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำรจัดระเบียบ  ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
เจ้ำของ  หรือผู้จัดกำรสถำนที่ในข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรค  รวมทั้งด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่ตำมข้อ   ๒  และ 
กำรด ำเนินกำรของเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๓  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หำกพบกำรกระท ำที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อ

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



กำรแพร่ระบำดของโรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจใหค้ ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจก ำหนด
ช่วงระยะเวลำเพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อป้องกันมิให้มีกำรแพร่ของโรค  รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัตโิรคตดิตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
มีค ำสั่งปิดสถำนที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรชั่วครำวก็ได้   

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่ งปิดสถำนที่ ไว้ 
เป็นกำรชั่วครำว  เมื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดและจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ   แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  แล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหำว่ำสถำนที่หรือกิจกรรมใดเข้ำข่ำยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดนี้
หรือไม่  ให้หำรือคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกัน  
และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นประธำน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  12  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  5/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๖  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว   และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่   ๕/๒๕๖๓   
เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 12  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕63 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 

ลงวันที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่
ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ 
การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 

จึงผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัด 
การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ิมเติม
จากที่ได้ก าหนดไว้แล้วตามข้อก าหนด 
(ฉบับที่  9)  ลงวั นที่  29 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 โดยให้โรงเรียนในระบบ
ประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลั ยที่ มี การ เรี ยนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบ
ประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วย
โ ร ง เ รี ย น เ อกชน  โ ร ง เ รี ย นต า ร ว จ 
ตระเวนชายแดน และโรง เรี ยนที่ มี 
จ านวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน

 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา 
รวมถึงห้องสุขา และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากาก 
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพ่ือการล้างมือ
ก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะเรียนและท่ีนั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด  
(กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามขนาดพ้ืนที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร 
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลดเวลาในการ 

 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือ เป็นหวัด  ส าหรับผู้ ประกอบการ 
เจ้าหน้าที่  ครู  อาจารย์  นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคาร 
หรือรับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจ 
คัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง
ภาย ในห้ องสุ ขา  ทั้ งนี้  ให้ ท าความสะอาด 
เครื่ องปรับอากาศ และจัดการฆ่ า เชื้ อ โ รค 
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

1) ศธ. อว. และ สธ. ออกคู่มือ 
และเกณฑ์การปฏิบัต ิ
ตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่
และประเภทของกิจการ 
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ 
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม 
ก า กั บ  ดู แ ล  ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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หนึ่งร้อยยี่สิบคน สามารถใช้อาคารสถานที่
เพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมได้ 
โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือ
สถาบัน การศึกษาต้องด าเนินการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งจัดระเบียบ
และระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน า 
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง
ความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ 
และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  ก ร ะ ท ร ว ง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณีก าหนด โดยปฏิบั ติตาม 
ความในวรรคก่อนด้วยโดยอนุโลม 
 

ท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลา
การเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบ
ออนไลน์ ในบางรายวิชา  หรือปรับหลักสูตร 
ให้งดเรียนบางรายวิชา 

6) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียน 
หรื อสถาบั นการศึ กษา ด า เ นิ น กิ จ กา รห รื อ 
จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม  รวมทั้ ง 
ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงาน 
ที่ รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ ท า งราชการก าหนด 
ก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการฝึกอบรม สัมมนา 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ 
ใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

 

3) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน  
ห่ า ง กั น อ ย่ า ง น้ อ ย  1  เ ม ต ร  ทั้ ง บ ริ เ ว ณ 
จุดรับประทานอาหาร ห้องน้ า  

4) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู 
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม
กิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับ
การเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา และ 
งานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้มีการเรียนการสอน 
การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือ
ท ากิจกรรมบางอย่างได้ 
(1)  กิ จ ก ร ร มด้ า น เ ศ ร ษฐ กิ จ แล ะ 
การด าเนินชีวิต 
 
ก .  ก า ร จั ด ก า รป ร ะชุ ม  ก า รอบรม  
การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัด
แสดงสิ นค้ า  ก า รจั ด เ ลี้ ย ง  ง าน พิ ธี   
การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นใน
โ ร ง แ รม  โ ร งมหรสพ  ห้ อ งป ร ะชุ ม  
ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ 
หรือในสถานที่อ่ืน  ๆให้สามารถด าเนินการได ้

 

 
 
 
 
 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้
ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม  ส ว ม ห น้ า ก า ก อน า มั ย  
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพ้ืนที่โดยรอบห่างกัน 
อย่างน้อย ๑ เมตร  

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ร่ วมกิจกรรมมิ ให้ แอ อัด  
โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับ
การจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ 
การจัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณา
เพ่ิมพ้ืนที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น
ส าหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ 
ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 
 
 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 

จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร 
และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึง
มีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย 
และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางทีท่างราชการก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
ภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้ งนี้  ให้ท า 
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการ 
ฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

3) อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 
2 ที่นั่ง เว้น 1 ทีน่ั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบาย
อากาศที่ด ี

4) พ้ืนที่การรอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง 
หรือยืนห่ างกันอย่ างน้อย 1 เมตร โดยท า
สัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบ 

 
 
 
 
 
1) สสปน. วธ. และ สธ. ออกคู่มือ

และเกณฑ์ การปฏิ บั ติ 
ตามคว า ม เหมาะส ม  
กับ พ้ืนที่ และประเภท
ของกิจการหรือกิจกรรม 
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม 
ตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ เป็ น ไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่ เปิดโอกาสให้ผู้คน 
มาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้  

6) ให้ เ จ้ าของสถานที่  หรื อผู้ เ ช่ าสถานที่  หรื อ 
ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการก าหนด 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิว 
ตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก 
จากสถานที่  รวมถึงบริ เวณพ้ืนที่จัดงาน และ
พิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับส าหรับการจัด
นิทรรศการ  การแสดงสินค้ าแบบออนไลน์   
และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด 
  

ก่อนเข้าและออกจากงาน เพ่ือป้องกันผู้คนมาชุมนุม
กันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

5) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการ
ประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ 
การจัดแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดง
ดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือลดความแออัดของการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการ 
แพร่เชื้อ 

6) ให้ค าแนะน าผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการจัดกิจกรรม อย่างทั่วถึง 
ลดการรวมกลุ่ ม ใกล้ ชิ ดกัน  เ พ่ือ ให้ เป็น ไป 
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออก
สถานที่ โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 

เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ข. การบริ โภคสุราหรือเครื่องดื่มที่ มี
แอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร  
โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป 
ห รื อ ใ น ส ถ า น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต 
ตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิด

1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม แนบท้ายค าสั่ง ศบค. ที่ ๓/๒๕๖๓ ข้อ ๑ ก. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
หมายเหตุแนบท้ายค าสั่ง ศบค. ที่ 4/๒๕๖๓ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

2) การจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจ าหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 
11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ ให้งดจ าหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและ  
วันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งต้องด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
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ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถท าได้
ภายในก าหนดเวลาปกติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดด าเนินการ  

 

3) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง พนักงานเชียร์เบียร์ โฆษณา  
4) ให้งดการจ าหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ  
5) สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ผับ แอนด์ เรสเตอรอง (Pub & Restaurant) ที่ เน้น 

การให้บริการเพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก  
 

 
 

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ 
สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล 
สถานที่พ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืน
ที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ 
สามารถเปิดด าเนินการให้บริการแบบ
รายวันได้  ทั้ งนี้  การเดินทางไปกลับ
สถานที่ ดั งกล่ า วถื อ เป็ น เหตุ ยก เว้ น 
การปฏิบัติตามมาตรการอันพึงปฏิบัติของ
กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ  เครื่องเล่น 
อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องสุขา และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง 
ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครู 
พ่ีเลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะ 
ก่อนรับประทานอาหาร  

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียง 
อย่างน้อย ๑ เมตร 

5) ให้ ควบคุมจ านวนผู้ ใช้ บริ การมิ ให้ แออัดและ 
รวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ ก่อนเข้าอาคาร 
ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่  
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง 
ที่ก าหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตาม
อาการป่ วยของ เด็ก และผู้ สู งอายุ ที่ บ้ าน ได้ 
อย่างทั่วถึง โดยผู้สูงอายุต้องได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ด้วย 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง
ภาย ในห้ องสุ ขา  ทั้ งนี้  ให้ ท าความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน  
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่ง 

1) มท. พม. ศธ. และ สธ.  
ออกคู่ มื อแ ล ะ เ ก ณ ฑ์ 
การปฏิบัติตามความเหมาะสม  
กับ พ้ืนที่ และประเภท
ของกิจการ และ รพ.สต. 
ร่วมกับ อปท. ประเมิน
ความพร้อมตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง  
และ ศปก.เมืองพัทยา 
ติ ดตาม  ก า กั บ  ดู แล 
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6) ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จ านวนเด็ก
ตามขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน
และให้แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจ านวน
ผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง ๑ คน 

7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียน 
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งก ากับให้ผู้ดูแล
เด็ กหรื อครู พ่ี เ ลี้ ย ง  รั บผิ ดชอบด า เนิ นกา ร 
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด 
โดยเคร่งครัด 

8) ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค
ส าหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายรุ่วมด้วย 

9) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานด้วย 

 
 

เด็กเล็กกับผู้ปกครอง หรือผู้สู งอายุกับญาติ 
ก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ 

4) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครู พ่ีเลี้ยง 1 คน 
ต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก 
และมาตรการป้องกันโรค  

5) อาจ งดกา ร รั บ และส่ ง เ ด็ ก เ ล็ ก จ ากที่ บ้ า น 
แบบรวมกลุ่ม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
บนรถรับส่งเด็ก  

6) จัดให้มีการแนะน าส าหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ดูแล เ พ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง 
หรือญาติ ก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
หรือผู้สูงอายุเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงให้มี
การตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและ 
ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการบันทึก
ประวัติอาการป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล 
เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
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ง .  ศูนย์ วิทยาศาสตร์ เ พ่ือการศึกษา 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้
ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากาก 
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัดและ

รวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมเท่าที่
จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน  

6) ให้มีการลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการ 
และให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัด 
โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ  

7) ให้ เ จ้ าของสถานที่  หรื อผู้ ป ระกอบกิ จ ก า ร
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

8) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่  และเ พ่ิมมาตรการใช้ 
แอปพลิ เคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงาน และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
ก่อนเข้าอาคาร และรับและส่งผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ 
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด  

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ  

3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
และงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการ
รวมกลุ่มคน และอาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นกลุ่ม
ได้ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน 

4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้
ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ  

5) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 

1) ศธ. อว. วธ. และ สธ. 
อ อก คู่ มื อ แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ 
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับ พ้ืนที่ และประเภท
ของกิจการหรือกิจกรรม 
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 



- ๘ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

จ .  ก า ร ถ่ า ย ท า ร า ย ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ให้ด าเนินการได้
โดยมีจ านวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและ
คณะท างานถ่ายท ารวมกันไม่เกินคราวละ
หนึ่งร้อยห้าสิบคนและมีผู้ชมไม่เกินห้าสิบคน 

 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์
ทั้งก่อนและหลังท างาน รวมถึงห้องสุขา และก าจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม  

มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม รวมทั้งลดเวลา 
ในการท ากิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้  ให้ออกนอก
บริเวณถ่ายท าทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ 

6) ให้ เ จ้ า ของสถานที่  ห รื อผู้ ป ร ะกอบกิ จก า ร
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

7) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายท า และเพ่ิม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 
 

1) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ร่วมงาน และนักแสดง 
ตามขีดความสามารถ ก่อนเข้ากองถ่ายท า ทั้งนี้
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายท าภายใน
อาคาร และเลี่ยงการถ่ายท าในบริเวณที่อับอากาศ 

3) ให้มี การ เว้นระยะห่ าง อย่ างน้อย  ๑ เมตร  
ทั้งผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้อยู่เบื้องหลัง
การผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ ทั้งนี้ ให้งดรูปแบบ
กิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน ส าหรับนักแสดง  
ให้สามารถด า เนินกิจกรรมที่ ใกล้ ชิดกัน ได้ 
ตามลักษณะของการถ่ายท าท่ีเหมาะสม 

4) เลือกใช้พ้ืนที่ถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
และวีดีทัศน์ที่มีบริ เวณกว้างเพียงพอเพ่ือให้ 
แบ่งพ้ืนที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน แต่ละส่วนงาน 
ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร  

5) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล 
ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  

6) ให้มีการให้ค าแนะน าผู้ร่วมงาน นักแสดง และ 
Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการ
ตรวจตรา ควบคุม ก ากับ การท างาน ลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการ
ป้องกันโรคท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

1) วธ. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่และประเภทของ
กิจการ พร้อมทั้งประเมิน
ความพร้อมตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ เป็ น ไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 



- ๙ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์  ภาพยนตร์  และวีดีทัศน์รูปแบบใหม่   
ในระยะยาว  เ พ่ือการป้องกันควบคุม โ รค 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๒) กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย  
การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ 
 
ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ า 
แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า 
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา 
หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย  
ให้ด าเนินการได้ ยกเว้นในส่วนของสถาน
ประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาต
ให้เปิดด าเนินการ 
 

 
 

 
1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน

และหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า 
บ่อออนเซ็น ห้องหรือตูอ้บตัว อบสมุนไพร อบไอน้ า 
รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้า เครื่องแต่งกาย
อุปกรณ์ส าหรับผู้ใช้บริการ และก าจัดขยะมูลฝอย
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ยกเว้นขณะแช่ออนเซ็น อบตัว  อบสมุนไพร  
อบไอน้ า โดยอาจจัดให้ใช้บริการแบบรวมได้  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น 
อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ าแบบรวม อย่างน้อย 
๒ เมตร 

 
 
 
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 

จาม หรือ เป็นหวัด  ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้   
ให้ท าความสะอาดเครื่ องปรับอากาศให้ ได้ 
อย่างสม่ าเสมอ 

3) ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อออนเซ็น  
ให้มีระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบ 
ด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรค
ของบ่อออนเซ็นในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการ
ทราบเป็นประจ าทุกวัน 

4) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

 
 
 
1) สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์

การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับ พ้ืนที่ และประเภท
ของกิจการ  พร้อมทั้ ง
ป ระ เมิ นคว ามพร้ อม 
ตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ เป็ น ไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



- ๑๐ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

5) ใ ห้ ค ว บ คุ ม จ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  มิ ใ ห้ แ อ อั ด  
โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าใช้บริการ หรือจ ากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาให้บริการอบตัว อบไอน้ า อบสมุนไพร
แบบแยกห้องหรือตู้ 

6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด 

7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

 

5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้
ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 

6) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจ
ร่วม ต ารวจ ทหาร สธ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 

ข .  ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย แ บ บ ก ลุ่ ม 
ในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พ้ืนที่
กิ จ ก ร รมส า ธ า รณะ  ห รื อ ล านกี ฬ า
กลางแจ้ง ให้ด าเนินการได ้

1) ท าความสะอาด พ้ืนผิ วที่ มี การสัมผัสบ่อย  ๆ  
อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  
และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้ าตลอดเวลา ส าหรับ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร ระหว่าง
การออกก าลังกาย 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้   
ใ ห้ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ 
อย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร   

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่และประเภทของ
กิจการ พร้อมทั้งประเมิน
ความพร้อมตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 



- ๑๑ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการออกก าลั งกาย 
มิให้แออัด โดยจ ากัดการรวมกลุ่มไม่เกิน 5๐ คน   

6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม  ก ากับการให้บริ การและใช้บริ การ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ให้ เ จ้ าของสถานที่  หรื อผู้ เ ช่ าสถานที่  หรื อ 
ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามท่ีทางราชการก าหนด 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได ้
 

4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน หากพบ
ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได ้

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ เป็ น ไป 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม  
ต ารวจ ทหาร และหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ยวข้อง  เพ่ือตรวจ 
การประกอบการห รื อ 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป 
ตามมาตรการที่ก าหนด 

 

ค. สวนน้ า  สนามเด็กเล่น สวนสนุก 
ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็น
การติดตั้ งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มี 
พ้ืนผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อ 
การติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม 

 

1) ท าความสะอาด พ้ืนผิ วที่ มี การสัมผั สบ่อย  ๆ  
เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ า  
ทั้ งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้ก าจัด 
ขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ส าหรับผู้ใช้บริการ 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อน
และหลังใช้บริการ 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี            
รวมทั้ งบริ เวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ า  
และห้องอาบน้ า  ทั้ งนี้  ให้ท าความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศให้ไดอ้ย่างสม่ าเสมอ 

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่และประเภทของ
กิ จ ก า ร  พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประเมินความพร้ อม
ตามเกณฑ์ 

2) ศปก . จั ง ห วั ด / กท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลด
การใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น และระยะห่าง
ระหว่างการว่ายน้ าหรือใช้บริการในส่วนของ 
สวนน้ าอย่างน้อย ๒ เมตร 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัด หรือ 
จัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ป้องกันควบคุมโรค และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการ 
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง  

6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการในสวนน้ า โดยคิด
เ กณฑ์ จ านวน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ต ามขนาด พ้ืนที่   
ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน  

7) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และ ให้
ค าแนะน า และชี้แจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
รวมทั้งให้ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการ
และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด โดยลดการพูดคุยขณะอยู่ในสวนน้ า  
ให้บ้วนน้ าและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี 

8) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด 

9) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  

4) อาจ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  และพนั ก ง านบริ ก า ร 
สวม Face Shield ขณะใช้บริการ    

5) ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสวนน้ า ให้มี
ความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือ
การตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การฆ่าเชื้อโรคในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการ
ทราบเป็นประจ าทุกวัน 

6) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ     
ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้  

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

 

ศปก . เ ทศบ าล เ มื อ ง 
และศปก.เมืองพัทยา 
ติ ดตาม  ก า กั บ  ดู แล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เกี่ ยวข้องให้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจรว่ม 
ต ารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจ 
การประกอบการหรื อ 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ง .  สนามกีฬาหรื อสถานที่ เ พ่ื อการ 
ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพ่ือการเรียน
การสอนในทุกประเภทกีฬา ให้ เปิด
ด า เ นิ น ก า ร ได้  ย ก เ ว้ น สน ามชน โค  
สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนาม 
การแข่งขันอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน 
ยังไม่อนุญาตให้เปิดด าเนินการ 
 สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถ
จัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ 
การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่าน 
สื่ อ อ่ื น ๆ ได้  แต่ ต้ องไม่ มี ผู้ ชมอยู่ ใน 
สนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้อง 
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ 
ทางราชการก าหนดด้วย 

 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์
กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ า  ทั้ งก่อนและ 
หลังให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือ 
คู่ซ้อม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ส าหรับผู้ ใช้บริการหรือนัก กีฬา 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและ
หลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลด
การใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม การเรียนการสอน 
หรือการแข่งขัน  

5) ใ ห้ ค วบคุ ม จ า น วนผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  มิ ใ ห้ แ อ อั ด  
หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค อาจพิจารณาจ ากัดระยะเวลา
การใช้บริการ การเรียนการสอน หรือการแข่งขัน 
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง  

6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริ การในสระว่ ายน้ า   
โดยคิดเกณฑ์จ านวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพ้ืนที่  
ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน  

7) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม  ก ากับการให้บริ การและใช้บริ การ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม และ
ผู้ ใ ช้ บริ การหรื อนั กกีฬา  ก่ อน เข้ าสถานที่   
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้   
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี            
รวมทั้ งบริ เ วณห้องสุ ขา  ห้องอาบน้ า  และ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้ งนี้ ให้ท าความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  

4) ให้ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า 
ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง 
หรือการตรวจสอบด้วยวิธี อ่ืนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการฆ่ า เชื้ อ โ รคของสระว่ ายน้ า 
ในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
เป็นประจ าทุกวัน 

5) อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม พนักงาน
บริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ  

6) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกซ้อมหรือ
คู่ซ้อม ผู้ใช้บริการ หรือนักกีฬาได้ทุกคน หากพบ

1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมกับ
พ้ื น ที่ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท 
ของกิจการ พร้อมทั้ ง
ประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ 

2) ศปก . จั ง ห วั ด / กท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก . เ ทศบ าล เ มื อ ง 
และศปก.เมืองพัทยา 
ติ ดตาม  ก า กั บ  ดู แล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เกี่ ยวข้องให้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจรว่ม 
ต ารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจ 
การประกอบการหรื อ 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก าหนด 



- ๑๔ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

8) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด 

9) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

 

ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได ้

7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายและตั้ ง อยู่ ใ น
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
ให้เปิดด าเนินการได้  

 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ 
ตู้ เกมส์  เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และบริ เวณ
โดยรอบ  ทั้ ง ก่ อนและหลั ง ให้ บ ริ ก า ร  และ 
ให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้ เ ว้ น ระยะนั่ งห รื อยื น  ร วมทั้ ง เ ค รื่ อ ง เล่ น  
อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่าง
ท ากิจกรรม 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ ใช้บริการตรวจตรา 
ควบคุม  ก ากับการให้บริ การและใช้บริ การ  
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือ เป็นหวัด  ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้
ให้ท าความสะอาดเครื่ องปรับอากาศอย่ าง
สม่ าเสมอ 

3) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร   

4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้ทุกคน หากพบ
ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค 
ภายหลังจากการใช้บริการได ้

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  

1) สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับ พ้ืนที่ และประเภท
ของกิจการ  พร้อมทั้ ง
ป ระ เมิ นคว ามพร้ อม 
ตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ เป็ น ไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม  
ต ารวจ ทหาร และหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ยวข้อง  เพ่ือตรวจ 



- ๑๕ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 
7) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและ

ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ทางราชการก าหนด 

8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ
เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด 
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

 

 การประกอบการห รื อ 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
 

ข้อ ๔ การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่
จังหวัด  
 
เพ่ืออ านวยความสะดวก และรองรับ 
การเดินทางของประชาชนภายหลั ง
มาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขต
พ้ืนที่จังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบและก ากับดู แล การขนส่ ง
ผู้ โดยสารที่ เป็ นการขนส่ งสาธารณะ 
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  โ ด ย ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้ง
การให้มีการจอดพักรถและจ ากัดจ านวน
ผู้ โ ดยสารในแต่ละเที่ ยว เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
ก าหนด 
 

 
 
 

1) ท าความสะอาด พ้ืนผิวที่ มี การสัมผัสบ่อย ๆ 
ยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึง
ห้องสุขา และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

2) ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  พนั ก ง า น  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานขนส่ง/โดยสาร 
รวมทั้งจัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นรถโดยสาร รถตู้ 
รถไฟ เรือโดยสาร และอากาศยาน ทุกครั้ง 

4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
อาจพิจารณาจัดให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยาน
ได้ครบทุกที่นั่ง ภายใต้การควบคุม ก ากับและดูแล
ระบบหมุน เวี ยนอากาศภายในอากาศยาน 

 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ 
พนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้  
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑส์อบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารสถานี
ขนส่ง/โดยสารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา และ 
รถโดยสารประจ าทาง - รถปรับอากาศ รถตู้ 
ระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาให้จอดพักรถ และ
เปิดประตูหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศภายในรถ 
ขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ  

3) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน  
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร  

 
 
 

1) คค. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติ
ต า มคว าม เหมาะสม 
กับ พ้ืนที่ และประเภท
ของกิจการหรือกิจกรรม 
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 
และศปก. เมืองพัทยา 
ติ ด ต าม  ก า กั บ  ดู แ ล 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 



- ๑๖ - 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้สายการบินดูแล 
ให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ใน
อากาศยาน 

5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการ มิให้แออัดและ
รวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา 
ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในรถโดยสาร
ประจ าทาง-รถปรับอากาศ รถไฟ เรือโดยสาร  
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
และให้พิจารณาเพ่ิมรอบการโดยสารในช่วงเวลา
เร่งด่วน  

6) กรณีรถโดยสารประจ าทาง - รถปรับอากาศ รถตู้  
และเรือโดยสารให้นั่งที่นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง  
อาจพิจารณาให้ผู้โดยสารที่มาด้วยกันนั่งติดกันได้ 
ไม่เกิน 2 ที่นั่ง และเว้น 1 ที่นั่ง ทั้งนี้ให้มีจ านวน 
ผู้โดยสาร ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสาร 
ตามมาตรฐาน 

7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้ 
แอปพลิ เคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

8) ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ และพนักงาน 
ให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา 
ควบคุม  ก ากับการให้บริ การและใช้บริการ  
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

ชานชาลา รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร  
และห้องน้ า   

4) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ 
และงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความแออัดหรือมีการ
รวมกลุ่มคน  

5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้
ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ
เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ  

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว  
 

ที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ เป็ น ไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม 
ต ารวจ ทหาร สธ. และ 
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรื อกา รจั ดกิ จ กร รม 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก าหนด 



- ๑๗ - 
 

 
หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก าหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อท าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจการหรือกิจรรม ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
  
 



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๒) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๓  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด - 19  ยังคงมี
ควำมรุนแรงในต่ำงประเทศ  ประกอบกับจะมีกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  จึงจ ำเป็นต้องก ำหนด
มำตรกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคัดกรองของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมมำตรกำรป้องกันโรค  และเพ่ือกำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิด 
กำรระบำดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓  ของข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  กรณีกำรปิดช่องทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  และ 
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“กำรเดินทำงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในรำชอำณำจักรไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้เส้นทำงคมนำคมทำงบก  
ทำงน้ ำ  หรือทำงอำกำศ  หรือโดยกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์   เรือ  อำกำศยำน  หรือ
ยำนพำหนะอื่นใดเพ่ือเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรย่อมกระท ำได้  โดยเป็นไปตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  
และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรีหรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง   กฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อก ำหนด  เพื่อกำรป้องกันกำรระบำดของโรคและจัดระเบียบ
จ ำนวนบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำร  
คัดกรองและกำรจัดสถำนที่ไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ส ำหรับผู้โดยสำรหรือผู้เดินทำงเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีสัญชำติไทย 
(๒) ผู้มี เหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นำยกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข

สถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด  อนุญำต  หรือเชิญให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมควำมจ ำเป็น  โดยอำจ
ก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๓) บุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือผู้แทนรัฐบำลหรือหน่วยงำน
ของรัฐต่ำงประเทศซึ่งมำปฏิบัติงำนในประเทศไทย  หรือบุคคลในหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นตำมที่
กระทรวงกำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนคู่สมรส  บิดำมำรดำ  หรือบุตรของบุคคล
ดังกล่ำว 

(๔) ผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
(๕) ผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำงเข้ำมำ 

ตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๖) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส  บิดำมำรดำ  หรือบุตรของผู้มีสัญชำติไทย 
(๗) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรหรือได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่  

ในรำชอำณำจักร 
(๘) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจกัร

ตำมกฎหมำย  ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่ำว 
(๙) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำของสถำนศึกษำในประเทศไทยที่ทำงกำรไทย

รับรองตลอดจนบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่ำว  ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษำของโรงเรียน
นอกระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถำนศึกษำอื่นของเอกชนที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลในประเทศไทย  
และผู้ติดตำมของบุคคลดังกล่ำว  แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ำมำเพื่อกำรรักษำพยำบำลโรคโควิด - 19   

(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงพิเศษ  
(special  arrangement)  กับต่ำงประเทศ” 

ข้อ ๒ มำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรปฏิบัติตำมเงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด  และให้ผู้ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อสั่งหรือก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงหรือกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
รับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถำนที่และตำมระยะเวลำซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด   
หรือปฏิบัติตำมระบบกำรตรวจสอบกำรเดินทำงในรำชอำณำจักรหรือกำรใช้แอปพลิเคชันติดตำมตัว
เพื่อให้มำรับกำรตรวจหำเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรติดเชื้อก็ได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา 

ส ำหรับผู้จัดกำรแข่งขนั

https://sports.mots.go.th/spirit/

https://sports.mots.go.th/spirit/


ภำพรวมกำรลงทะเบียนกจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ ผ่ำน https://sports.mots.go.th/spirit

1

 เข้าสู่เว็บไซต์

 อ่านและยอมรับข้อตกลง

 ลงทะเบียนผู้จัดกิจกรรมด้านการกีฬา

2

กรอกข้อมูลกจิกรรม
ด้ำนกำรกฬีำ

ลงทะเบียน

 กรอกข้อมูลการจัดกิจกรรม

ด้านการกีฬา

 บันทึกข้อมูล

3

ลงทะเบียนส ำเร็จ 

https://sports.mots.go.th/spirit


เริม่ตัง้แตว่ันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงึปัจจบุนั

การลงทะเบยีนผูจ้ดักจิกรรม...

o จ านวน 84 ราย

การลงทะเบยีนกจิกรรมดา้นการกฬีา จ านวน 36 รายการ...

o กอลฟ์

o เจ็ตสกี

o เทนนสิ

o ฟตุบอล

o มวย

o รถจักรยานยนต์

o รถยนต์

o วอลเลยบ์อล



1. ผู้จดักจิกรรมลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ
 เข้าลงทะเบียนได้ที่ URL: https://sports.mots.go.th/spirit

 คลิก ลงทะเบียนผู้จัดกิจกรรม

-

https://sports.mots.go.th/spirit


2. ยอมรับข้อตกลงและควำมยนิยอมฯ
 ระบบแสดงหนา้จอลงทะเบียนผูจ้ดักิจกรรม ผูจ้ดักิจกรรมตอ้งยอมรับขอ้ตกลงและความยนิยอมของผูจ้ดักิจกรรมก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้

1

2



3. กรอกรำยละเอยีดลงแบบฟอร์ม

กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จากประเภท
หน่วยงาน/บรษัิท

E-mail
(จะใชเ้ป็นusername 
ในการเขา้ใชง้านระบบ)

คลิกปุ่ ม บันทกึ

 กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มใหค้รบถว้น โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก ากบั ดงัน้ี

1

2

3

4 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์
5 ตัง้รหสัผ่านและ

ยืนยนัรหสั
กรอกรหสัตามภาพ 6

7



3. กรอกรำยละเอยีดลงแบบฟอร์ม
 เม่ือคลิก บันทึก ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้

กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จากประเภท
หน่วยงาน/บรษัิท

E-mail
(จะใชเ้ป็นusername 
ในการเขา้ใชง้านระบบ)

คลิกปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหค้ลิกปุ่ ม ตกลง

1

2

3

4 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์
5 ตัง้รหสัผ่านและ

ยืนยนัรหสั
กรอกรหสัตามภาพ 6

7

คลิกปุ่ ม ตกลง



4. กำรเข้ำสู่ระบบ (Log In) 
 สามารถเขา้ใชง้านผา่น Web Browser ท่ี URL: https://sports.mots.go.th/spirit คลิกลงทะเบียนกิจกรรม

https://sports.mots.go.th/spirit%20คลิก


 เม่ือเขา้ URL : https://sports.mots.go.th/index/ ระบบจะแสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ (login) ใหก้รอก 
Username และ Password คลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

4. กำรเข้ำสู่ระบบ (Log In) 

https://sports.mots.go.th/index/


3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
 เมื่อเข้าสู่ระบบแลว้จะแสดงหน้าหลักของระบบ ดังรูป

คลิกเมน ูเพิม่กจิกรรมด้านการกฬีา1



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
• ระบบจะแสดงหนา้จอรายการกิจกรรมดา้นกีฬา สามารถคน้หาขอ้มูลโดยระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาไดต้ามตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ

• หากตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลใหม่ สามารถคลิกปุ่ม เพิม่ข้อมูล



 ระบบแสดงหนา้จอเพ่ิมกิจกรรม กรอกรายละเอียดลงไปใหค้รบถว้น 
โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก ากบั ดงัน้ี

3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

1 เลือกปีงบประมาณ
2

กรอกช่ือกิจกรรมดา้นกีฬา

แนบไฟลภ์าพโลโกง้าน โดยคลิกปุ่ ม  3

เลือกชนิดกีฬา ไดม้ากกว่า 1 ชนิดกีฬา 
และตอ้งยอมรบัเง่ือนไขการปฏิบตัิตามประกาศและคู่มือ
การปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมดา้น
การกีฬา เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19
ของชนิดกีฬาท่ีเลือก

4



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

5 6

7

8

กรอกจ านวนผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมดา้นการกีฬา

กรอกรายละเอียด
กิจกรรมดา้นการกีฬา

9



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

• ปักหมุด โดยคลิกท่ีแผนท่ี เพื่อเลือก
สถานท่ี หรือพิมพใ์นช่อง “คน้หา
สถานท่ี”

• กด +, - เพ่ือขยายหรือยอ่แผนท่ี

• เลือกจงัหวดั อ าเภอ ต าบล ท่ีจดักิจกรรม



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

กรอกขอ้มลูส าหรบัติดต่อหน่วยงานเจา้ของงบประมาณ
กรอกเว็บไซตกิ์จกรรม

ระบบจะแสดงหน่วยงาน
ผูจ้ดังานตามท่ีไดล้็อคอิน
เขา้ใชง้าน

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก



กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จากประเภท
หน่วยงาน/บรษัิท

E-mail
(จะใชเ้ป็นusername 
ในการเขา้ใชง้านระบบ)

คลิกปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหค้ลิกปุ่ ม ตกลง

1

2

3

4 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์
5 ตัง้รหสัผ่านและ

ยืนยนัรหสั
กรอกรหสัตามภาพ 6

7

คลิกปุ่ ม ตกลง

3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

 ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
 ระบบแสดงขอ้มูลท่ีไดท้ าการบนัทึก ในส่วนน้ีสามารถดูขอ้มูลไดด้งัน้ี

- ด าเนินการ 
- ดูขั้นตอนการท างาน 
- ออกรายงาน
- ลบขอ้มูล



4. เจ้ำของกจิกรรมอนุมตัข้ิอมูล
 เม่ือเจา้ของกิจกรรมบนัทึกเพ่ิมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนถดัไปเจา้ของกิจกรรมตอ้งท าการอนุมติัขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

คลิกปุ่ม 1



• ระบบแสดงหนา้จอผูดู้แลระบบ (admin) อนุมติัขอ้มูลแสดงบนเวบ็ไซต ์หากตอ้งการอนุมติัเพ่ือ
เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์ใหค้ลิก อนุมัตเิพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบนเวบ็ไซต์

• แลว้คลิกปุ่ม บันทึก

4. เจ้ำของกจิกรรมอนุมตัข้ิอมูล

2

3



4. ระบบแสดงข้อมูลกจิกรรมทีไ่ด้รับกำรอนุมัตบินหน้ำเวบ็ไซต์



4. กำรดูรำยละเอยีดกจิกรรมหน้ำ LINK เวบ็ไซต์
คลิกปุ่ ม 1

• ระบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีไดเ้รียกดู สามารถคลิกดูรายละเอียดขอ้มูล
ในส่วนของATTENDANCE, SOCIAL, ECONOMIC, ENVIRONMENT MEDIA 
และสามารถดูรายงานภาพรวมของการจดักิจกรรมได้

2



5. กำรออกรำยงำน
คลิกปุ่ ม 1

2

• คลิกปุ่ม หรือ

แสดงตวัอยา่งรายงานกิจกรรม
ดา้นกีฬา รูปแบบไฟล ์PDF



5. กำรลบข้อมูลกจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
• คลิกปุ่ม 1คลิกปุ่ ม 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างแจง้เตือนการลบรายการข้ึนมา 
ตอ้งการลบขอ้มูลใหค้ลิกปุ่ม ยืนยนักำรลบ2



คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา 

ส ำหรับผู้จัดกำรแข่งขนั

https://sports.mots.go.th/spirit/

ข้อมูลกำรลงทะเบียนกจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

https://sports.mots.go.th/spirit/


ภำพรวมกำรลงทะเบียนกจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ ผ่ำน https://sports.mots.go.th/spirit

1

 เข้าสู่เว็บไซต์

 อ่านและยอมรับข้อตกลง

 ลงทะเบียนผู้จัดกิจกรรมด้านการกีฬา

2

กรอกข้อมูลกจิกรรม
ด้ำนกำรกฬีำ

ลงทะเบียน

 กรอกข้อมูลการจัดกิจกรรม

ด้านการกีฬา

 บันทึกข้อมูล

3

ลงทะเบียนส ำเร็จ 

https://sports.mots.go.th/spirit


1. ผู้จดักจิกรรมลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ

 เขา้ลงทะเบียนไดท่ี้ URL: https://sports.mots.go.th/spirit
 คลิก ลงทะเบียนผูจ้ดักิจกรรม

-

https://sports.mots.go.th/spirit


2. ยอมรับข้อตกลงและควำมยนิยอมฯ
 ระบบแสดงหนา้จอลงทะเบียนผูจ้ดักิจกรรม ผูจ้ดักิจกรรมตอ้งยอมรับขอ้ตกลงและความยนิยอมปฏิบติัตามมาตรการฯก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้

1

2



3. กรอกรำยละเอยีดลงแบบฟอร์ม

กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จากประเภท
หน่วยงาน/บรษัิท

E-mail
(จะใชเ้ป็นusername 
ในการเขา้ใชง้านระบบ)

คลิกปุ่ ม บันทกึ

 กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มใหค้รบถว้น โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก ากบั ดงัน้ี

จดจ า username และ Password เพื่อใช ้ลงทะเบียนกิจกรรม ในขั้นตอนต่อไป
1

2

3

4 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์
5 ตัง้รหสัผ่านและ

ยืนยนัรหสั
กรอกรหสัตามภาพ 6

7



3. กรอกรำยละเอยีดลงแบบฟอร์ม
 เม่ือคลิก บันทึก ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้

กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จากประเภท
หน่วยงาน/บรษัิท

E-mail
(จะใชเ้ป็นusername 
ในการเขา้ใชง้านระบบ)

คลิกปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหค้ลิกปุ่ ม ตกลง

1

2

3

4 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์
5 ตัง้รหสัผ่านและ

ยืนยนัรหสั
กรอกรหสัตามภาพ 6

7

คลิกปุ่ ม ตกลง



4. กำรเข้ำสู่ระบบ (Log In) 
 สามารถเขา้ใชง้านผา่น Web Browser ท่ี URL: https://sports.mots.go.th/spirit คลิก ลงทะเบียนกิจกรรม

https://sports.mots.go.th/spirit


 เม่ือเขา้ URL : https://sports.mots.go.th/spirit ระบบจะแสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ (login) ให้

กรอก Username และ Password คลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

4. กำรเข้ำสู่ระบบ (Log In) 

https://sports.mots.go.th/spirit


3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
 เมื่อเข้าสู่ระบบแลว้จะแสดงหน้าหลักของระบบ ดังรูป

คลิกเมน ูเพิม่กจิกรรมด้านการกฬีา1



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
• ระบบจะแสดงหนา้จอรายการกิจกรรมดา้นกีฬา สามารถคน้หาขอ้มูลโดยระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาไดต้ามตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ

• หากตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลใหม่ สามารถคลิกปุ่ม เพิม่ข้อมูล



 ระบบแสดงหนา้จอเพ่ิมกิจกรรม กรอกรายละเอียดลงไปใหค้รบถว้น 
โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก ากบั ดงัน้ี

3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

1 เลือกปีงบประมาณ
2

กรอกช่ือกิจกรรมดา้นกีฬา

แนบไฟลภ์าพโลโกง้าน โดยคลิกปุ่ ม  3

เลือกชนิดกีฬา ไดม้ากกว่า 1 ชนิดกีฬา 
และตอ้งยอมรบัเง่ือนไขการปฏิบตัิตามประกาศและคู่มือ
การปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมดา้น
การกีฬา เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19
ของชนิดกีฬาท่ีเลือก

4



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

5 6

7

8

กรอกจ านวนผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมดา้นการกีฬา

กรอกรายละเอียด
กิจกรรมดา้นการกีฬา

9



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

• ปักหมุด โดยคลิกท่ีแผนท่ี เพื่อเลือก
สถานท่ี หรือพิมพใ์นช่อง “คน้หา
สถานท่ี”

• กด +, - เพ่ือขยายหรือยอ่แผนท่ี

• เลือกจงัหวดั อ าเภอ ต าบล ท่ีจดักิจกรรม



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

กรอกขอ้มลูส าหรบัติดต่อหน่วยงานเจา้ของงบประมาณ
กรอกเว็บไซตกิ์จกรรม

ระบบจะแสดงหน่วยงาน
ผูจ้ดังานตามท่ีไดล้็อคอิน
เขา้ใชง้าน

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก



กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์

เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จากประเภท
หน่วยงาน/บรษัิท

E-mail
(จะใชเ้ป็นusername 
ในการเขา้ใชง้านระบบ)

คลิกปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหค้ลิกปุ่ ม ตกลง

1

2

3

4 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์
5 ตัง้รหสัผ่านและ

ยืนยนัรหสั
กรอกรหสัตามภาพ 6

7

คลิกปุ่ ม ตกลง

3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

 ระบบแสดงหนา้ต่างแจง้บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง



3.  เพิม่กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
 ระบบแสดงขอ้มูลท่ีไดท้ าการบนัทึก ในส่วนน้ีสามารถดูขอ้มูลไดด้งัน้ี

- ด าเนินการ 
- ดูขั้นตอนการท างาน 
- ออกรายงาน
- ลบขอ้มูล



4. เจ้ำของกจิกรรมอนุมตัข้ิอมูล
 เม่ือเจา้ของกิจกรรมบนัทึกเพ่ิมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนถดัไปเจา้ของกิจกรรมตอ้งท าการอนุมติัขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

คลิกปุ่ม 1



• ระบบแสดงหนา้จอผูดู้แลระบบ (admin) อนุมติัขอ้มูลแสดงบนเวบ็ไซต ์หากตอ้งการอนุมติัเพ่ือ

เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์ใหค้ลิก อนุมตัเิพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบนเวบ็ไซต์
• แลว้คลิกปุ่มบันทึก

4. เจ้ำของกจิกรรมอนุมตัข้ิอมูล

2

3



4. ระบบแสดงข้อมูลกจิกรรมทีไ่ด้รับกำรอนุมัตบินหน้ำเวบ็ไซต์



4. กำรดูรำยละเอยีดกจิกรรมหน้ำ LINK เวบ็ไซต์ คลิกปุ่ ม 1

• ระบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีไดเ้รียกดู สามารถคลิกดูรายละเอียดขอ้มูล
ในส่วนของATTENDANCE, SOCIAL, ECONOMIC, ENVIRONMENT MEDIA 
และสามารถดูรายงานภาพรวมของการจดักิจกรรมได้

2



5. กำรออกรำยงำน
คลิกปุ่ ม 1

2

• คลิกปุ่ม หรือ

แสดงตวัอยา่งรายงานกิจกรรม
ดา้นกีฬา รูปแบบไฟล ์PDF



5. กำรลบข้อมูลกจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ
• คลิกปุ่ม 

1คลิกปุ่ ม 

ระบบจะแสดงหนา้ต่างแจง้เตือนการลบรายการข้ึนมา 
ตอ้งการลบขอ้มูลใหค้ลิกปุ่ม ยืนยนักำรลบ2
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คู่มือส ำหรบั
กิจกำร/กิจกรรม
และประชำชน
โครงกำร “ไทยชนะ”

19 พฤษภำคม 2563

1



หัวข้อ

• คู่มือลงทะเบียนส ำหรบัสถำนท่ี/
สถำนประกอบกำร

• คู่มือส ำหรบัประชำชน

2



• เข้ำสู่เวบ็ไซต์

• อำ่นและยอมรบั Terms 
& Conditions และ 
ควำมยินยอม

1 2 3 4 5

ลงทะเบียนเขำ้รว่ม
มำตรกำร

ท ำแบบประเมินสถำน
ประกอบกำร

กรอก OTP เพ่ือ
ยืนยันรำยกำร

ลงทะเบียนส ำเรจ็ พรอ้มรบั 
QR Check-in/out 

กรอกข้อมูลกิจกำร/
กิจกรรม และ ข้อมูลผู้ติดต่อ

• QR Check-in/out สำมำรถดำวน์โหลด 

และ บันทึกรูปภำพเพ่ือ print ได้

• ตำมประเภทและหมวด
กิจกำร/กิจกรรม

ภำพรวมกำรลงทะเบียนกิจกำร/กิจกรรม ผ่ำน www.ไทยชนะ.com
สำมำรถพิมพ์ QR ไทยชนะเพ่ือสแกนได้ทันที

พิมพ์

E-mail

1) ข้อมูลกิจกำร/สถำนประกอบกำร
• ประเภทกิจกำร
• ช่ือกิจกำร/สถำนประกอบกำร 
• สถำนท่ีต้ังกิจกำร
• Drop Pin location
• หมำยเลขโทรศัพท์ของกิจกำร
• จ ำนวนผู้ใช้บรกิำร (Capacity)
2) ข้อมูลผู้ติดต่อ
• ข้อมูลบัตรประชำชนช่ือ นำมสกุล
• หมำยเลขโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้ 

(ส ำหรบัรบั OTP)
• E-mail 

3



เข้ำสู่ website : www.ไทยชนะ.com1

• เปิด web browser เช่น
• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Safari 
• etc. 

• พิมพ์ URL 

www.ไทยชนะ.com
เพ่ือเข้ำสู่ website ลงทะเบียน

3 คล๊ิกลงทะเบียนรำ้นใหม่

1

2

4

http://www.ไทยชนะ.com/


Term & Conditions and Consents

กดยอมรบัข้อตกลงและให้ควำมยินยอมฯ2

คล๊ิกยอมรบั T&C1
กดยืนยัน2

5



2560

700

กรอกข้อมูลส่วนท่ี 1 - กิจกรรม / กิจกำร3

เลือกข้อใดข้อหน่ึงอำ้งอิงจำก List 
ใน presentation หน้ำถัดไป

ระบุจ ำนวนผู้ใช้บรกิำร
ท่ีคำดวำ่จะรองรบัได้ 
หำกแต่ละคนยืนห่ำง
กัน 1-2 เมตร

หำกรำ้นค้ำมีสำขำ ให้ใส่ 
ชื่อรำ้น (ตำมป้ำยรำ้นค้ำ) 
แล้วตำมด้วยสำขำ เช่น 
• MK restaurant สำขำ
เซ็นทรลั พระรำม 2

กรอกข้อมูลกิจกรรม/
กิจกำรตำมแบบฟอรม์

6



ประเภทกิจกรรมและกิจกำรตำมรำชกิจจำนุเบกษำ

ศึกษำข้อปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมเติมได้ท่ี 2 Link ด้ำนล่ำง

• กลุ่มท่ี 1 ผ่อนปรนให้เปิดท ำกำรภำยใต้มำตรฐำนสำธำรณสุขเริม่วนัท่ี 3 พฤษภำคม 63

Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF

• กลุ่มท่ี 2 ผ่อนปรนให้เปิดท ำกำรภำยใต้มำตรฐำนสำธำรณสุขเริม่วนัท่ี 17 พฤษภำคม 63

Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF

7

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF


กรอกข้อมูลท่ีอยู่กิจกรรม/กิจกำรและปักหมุดสถำนท่ีบน Map4

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตำม
แบบฟอรม์

กดปุ่ม ระบุต ำแหน่ง
กิจกรรม/กิจกำรเพ่ือปัก
หมุดในแผนท่ี

8



กรอก CAPTCHA5

• กรอกตัวอักษรตำมภำพท่ี
แสดง (หำกไม่สำมำรถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด ำเนินกำรต่อ”

9



ปักหมุดสถำนท่ีบน Map6

• กรอกตัวอักษรตำมภำพท่ี
แสดง (หำกไม่สำมำรถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด ำเนินกำรต่อ”

• กด +,- เพ่ือขยำยหรอืย่อแผนท่ี

• คลิกหรอืแตะท่ีแผนท่ีเพ่ือหำ
สถำนท่ีกิจกำร/กิจกรรม  

• กด double click เพ่ือระบุ
ต ำแหน่งสถำนท่ี 

หรอื 

• กด “ใช้ต ำแหน่งปัจจบุัน” 
เพ่ือให้ระบบระบุต ำแหน่งให้
อตัโนมัติ

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้วกด 
“ด ำเนินกำรต่อ”

ละติจดู / ลองจจิดู จะขึ้นมำให้โดย
อัตโนมัติหลังจำกระบุต ำแหน่งแล้ว

ขยำย / ย่อแผนท่ี

โปรดระบุต ำแหน่งปักหมุดให้อยู่ในบรเิวณเดียวกับสถำนท่ีให้บรกิำร

10



กรอกข้อมูลส่วนท่ี 2 – ข้อมูลผู้ติดต่อของกิจกรรม / กิจกำร / สถำนประกอบกำร7

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตำม
แบบฟอรม์

หลังจำกลงทะเบียนเรยีบรอ้ย

แล้ว จะต้องใช้ field ต่อไปนี้ 

เพ่ือ log-in ใช้งำนครัง้ถัดไป

• เบอรโ์ทรศัพท์มือถือท่ิติดต่อ

ได้ (กิจกำรท่ีไม่มีสำขำให้ใช้ชื่อและ

เบอรข์องเจ้ำของรำ้น ส่วนกิจกำรท่ีมี

สำขำให้ใช้ชื่อและเบอรข์องผู้รบัผิดชอบ 

เช่น ผู้จัดกำรสำขำ)

• หมำยเลขบัตรประชำชน
**โปรดตรวจสอบเบอรโ์ทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน โดยระบบจะส่ง

รหัส OTP ไปยังหมำยเลขดังกล่ำวเพ่ือใช้ยืนยันกำรลงทะเบียน

11



ท ำแบบประเมินสถำนประกอบกำร ส่วนท่ี 18

กรอกแบบสอบถำมกำร
เตรยีมควำมพรอ้มเปิด
ให้บรกิำร

12



ท ำแบบประเมินสถำนประกอบกำร ส่วนท่ี 29

กด “ด ำเนินกำรต่อ”

กรอกแบบสอบถำมกำร
เตรยีมควำมพรอ้มเปิด
ให้บรกิำร

13



ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน10

ตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอก
ไวว้ำ่ถูกต้องหรอืไม่ 

จำกน้ันคล๊ิก 
“ลงทะเบียน” 

หรอืคล๊ิก
“แก้ไขข้อมูล” หำก
ต้องกำรเปล่ียนแปลง
ข้อมูล

60

700

14



ยืนยัน OTP11

• กรอก OTP (เลข 6 หลัก) ท่ีได้รบัเป็น 
SMS ในโทรศัพท์มือถือของท่ำนท่ี
ลงทะเบียนไวใ้นส่วนท่ี 2 - ข้อมูลผู้ติดต่อ 
(หำกไม่ได้รบั ให้กดขอ OTP ใหม่) 

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้วกด “ยืนยัน OTP”

ตัวอย่ำง SMS OTP
OTP=937742 [รหัสอ้ำงอิง:HPXT] เพ่ือท ำรำยกำร
ผ่ำน ไทยชนะ

937742

15



หน้ำจอแสดงกำรลงทะเบียนส ำเรจ็12

กดปุ่มตกลง

16



หน้ำจอแสดงใบรบัรองกำรประเมินตำมมำตรกำรพรอ้ม QR โดยสำมำรถ
บันทึก QR เพ่ือพิมพ์

13

วธีิกำรดำวน์โหลด

กิจกำร/กิจกรรมท่ีลงทะเบียนส ำเรจ็ สำมำรถ
ดำวน์โหลด ภำพ ใบรบัรองกำรประเมินตำม
มำตรกำร พรอ้ม QR เป็นไฟล์รูปภำพ (jpeg)
เพ่ือติดบรเิวณรำ้นให้ผู้ใช้บรกิำรพบเห็นได้สะดวก

▪ ผู้ลงทะเบียนต้องเข้ำมำตรวจสอบ
สถำนะกำรลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ชั่วโมง ท่ีเมนู จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ

▪ กรณีลงทะเบียนผ่ำน โทรศัพท์มือถือ
หรอืแท็บเล็ต จะบันทึกเป็นภำพไว้
ท่ีอลับัมเครื่อง

▪ กรณีลงทะเบียนผ่ำนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จะบันทึกเป็นไฟล์ภำพ 
jpeg สำมำรถปริน้ได้

คลิกเพ่ือบันทึกภำพ
ส ำหรบัปริน้

โปรดตรวจสอบสถำนะกำรลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ช่ัวโมง ท่ีเมนู จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ

หมำยเหต:ุ กำรจัดกำรข้อมูลรำ้นค้ำ หำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลง ชื่อรำ้นสำมำรถใช้ QR ท่ีได้รบัครัง้แรกให้ผู้ใช้บรกิำรสแกนเช็คอิน เช็คเอ้ำท์
17



ตัวอย่ำง QR ส ำหรบัรำ้นค้ำท่ีผ่ำนกำรประเมินบนเวบ็ไซต์ฯ

18



Log-in ฟังก์ชั่น จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ14

คล๊ิกจดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ กรอกข้อมูลเพ่ือ log-in

• เบอรโ์ทรศัพท์ผู้ติดต่อท่ีใช้ลงทะเบียน
• เลขบัตร  ปชช. ของผู้ติดต่อ

19



20

หน้ำจอฟังก์ชั่น จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ15

• ดู/แก้ไขข้อมูลใน
กรณีท่ีสถำนะกำร
ลงทะเบียนไม่
สมบูรณ์ เพ่ือ 
Activate QR

A

• พิมพ์ QR ท่ีได้
ลงทะเบียนไปแล้ว

B

• ดูข้อมูลควำม
หนำแน่นของ
รำ้นค้ำ

C



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ีไม่
สำมำรถแก้ไขได้



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีแก้ไขได้ (1/3)A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ี
สำมำรถแก้ไขได้



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีแก้ไขได้ (2/3)A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ี
สำมำรถแก้ไขได้



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีแก้ไขได้ (3/3)A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ี
สำมำรถแก้ไขได้

หำกสถำนะลงทะเบียน
ปรำกฏดังกล่องด้ำนล่ำง

ให้กรอกข้อมูลในบัตร
ประชำชนไหม่ให้ถูกต้อง

ไม่สำมำรถแก้ไขเบอรติ์ดต่อได้



ยืนยันกำรแก้ไขข้อมูลด้วย OTPA

• กรอก OTP (เลข 6 หลัก) ท่ีได้รบัเป็น 
SMS ในโทรศัพท์มือถือของท่ำนท่ี
ลงทะเบียนไวใ้นส่วนท่ี 2 - ข้อมูลผู้ติดต่อ 
(หำกไม่ได้รบั ให้กดขอ OTP ใหม่) 

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้วกด “ยืนยัน OTP”

ตัวอย่ำง SMS OTP
OTP=937742 [รหัสอ้ำงอิง:HPXT] เพ่ือท ำรำยกำร
ผ่ำน ไทยชนะ



แก้ไขข้อมูลส ำเรจ็A



สำมำรถพิมพ์ QR เดิมท่ีได้ลงทะเบียนไปแล้ว ใหม่ได้
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B

กรณีท่ีไม่ได้มีกำรเปล่ียนช่ือ สถำนประกอบกำร 
ท่ำนยังสำมำรถใช้ QR เดิมได้ตลอดไป หลังจำก
แก้ไขข้อมูลบัตรประชำชนให้ถูกต้อง



ดูข้อมูลควำมหนำแน่นของรำ้นค้ำ
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C

C2

C1
จ ำนวนท่ีวำ่ง รองรบัผู้ใช้บรกิำรของสถำนท่ี 
โดยยึดหลักเวน้ระยะห่ำง 1-2 เมตร

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรสแกนเช็คอนิ 
และ เช็คเอ้ำท์ สะสมรำยวนั



ตัวอย่ำง ใบรบัรองกำรประเมินตำมมำตร และ QR ส ำหรบัรำ้นค้ำท่ีผ่ำนกำร
ประเมินบนเวบ็ไซต์ฯ
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