
 

 
 

 

55 คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

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 
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  (10) ปรับรูปแบบการจัดการแข่งขันให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิด
ระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน (โค้ช) แคดดี้ ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน  

      (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 ซักเสื้อผ้าทีใ่ช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ 

      (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 
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         1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที ่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
         1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
         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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