
 

 

 

 

 

 

 

วนัจดัแสดงงาน  : 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 (รวม 14 วนั) 

วนัวไีอพี  : 22 มีนาคม 2564   เวลา 12.00 – 20.00 น. 

วนัผูส้ือ่ข่าว  : 23 มีนาคม 2564   เวลา 09.59 – 18.00 น. 

วนัแสดงงาน  : 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 

     วนัเสาร-์อาทติย ์   เวลา 11.00 – 22.00 น. 

     วนัธรรมดา    เวลา 12.00 – 22.00 น. 

 

สถานท่ีการจดังาน : อาคารชาเลนเจอร ์1-3 อมิแพค็ เมืองทองธาน ี 
 

ผูจ้ดังาน  : บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

     สาํนกังานใหญเ่ลขที ่4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ 

     แขวงอนุสาวรยี ์บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

     โทรศพัท ์0 2971 6450 ตอ่ 205, 208 

 

      
 

 

 

  

 

 

 

คู่มอืการปฎบิตังิานตามมาตรการชวีติวถิใีหม่สาํหรบั 
การจดังาน บางกอก อนิเตอร์เนช ัน่แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ท ี ่42               

บรษิทั กรงัด์ปรซ์ี อนิเตอร์เนช ัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 



 

 
ผูผู้จ้ดัฯ ผูแ้สดงสินคา้ และผูใ้หบ้ริการ ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของตวัทา่นเองและผูอ้ื่นเป็นอนัดบัแรก และ
จะตอ้งยึดถือเป็นแนวปฎิบติัตามมาตรการควบคมุโรคโควดิ-19 ดงัตอ่ไปน้ี  
 

1. การทาํความสะอาดพ้ืนผิวทีส่มัผสับ่อยๆ ทัง้กอ่นและหลงัการใหบ้ริการ  
2. การใหผู้ป้ระกอบการ พนกังาน ผูแ้สดงสินคา้ ผูใ้หบ้ริการ ผูช้มงาน สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้

ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นงาน  
3. กาํหนดใหมี้จดุลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลโ์ดยรอบบริเวณการจดังานและภายในบูธ  
4. กาํหนดใหมี้การเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลโดยรอบอยา่งนอ้ย 1 เมตร สาํหรบัการนัง่หรือยืนในพ้ืนที่  
5. ใหค้วบคมุจาํนวนผูร้ว่มกิจกรรมมิใหแ้ออดั โดยคิดเกณฑต์ามขนาดพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 4 ตารางเมตรตอ่คน 

 
 
 

 

 

 

1. ผูจ้ดัฯ จดัใหมี้การประชุมผูแ้สดงสินคา้และผูใ้หบ้ริการอย่างเป็นทางการ เพ่ือใหร้บัทราบถึงกฎระเบียบและ
มาตรการการป้องกนัโควดิ-19 สาํหรบัการจดังาน บางกอก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล มอเตอร์โชว์ คร ัง้ท่ี 42 
และตอบขอ้สงสยัในเรื่องอื่นๆ ในวนัที่ 4 มีนาคม 2564 จะไดเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
โรคโควดิ-19 ใหไ้ปในทศิทางเดียวกนั 

2. ผูจ้ดัฯ ผูแ้สดงสินคา้ ผูใ้หบ้ริการอยา่งเป็นทางการ ทกุประเภท จะตอ้งทาํทะเบียนประวติัและคดักรอง
อาการสาํหรบัเจา้หนา้ที่ทกุคนที่จะเขา้มาปฏิบติัหนา้ที่ในการจดังานตัง้แตช่ว่งเตรียมงานกอ่นวนัเขา้กอ่สรา้ง 
วนัแสดงาน และวนัรื้อกอน 

3. ผูจ้ดัฯ ผูแ้สดงสินคา้ ผูใ้หบ้ริการอยา่งเป็นทางการ หา้มนาํแรงงานต่างดา้วเคล่ือนยา้ยเขา้-ออกพ้ืนที่ใน
จงัหวดันนทบุรี โดยเด็ดขาด เวน้แตไ่ดร้บัอนุญาตจากจงัหวดันนทบุรี ทัง้น้ีภายใตเ้ง่ือนไขและวธีิการที่
จงัหวดันนทบุรีประกาศกาํหนด 

4. ผูจ้ดัฯ ลงทะเบียนในหมวดกลุ่มที ่3 : ผอ่นปรนใหเ้ปิดทาํการภายใตม้าตรฐานสาธารณสุข เริ่มวนัที่       
1 มิถุนายน 63 กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจและการดาํเนินชีวติ ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม หรือสถานทีจ่ดั
นิทรรศการ บนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” (Application) พรอ้มทัง้ติดรหสั คิวอาร ์(QR code) หนา้ประตู
กระจกทางเขา้อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์อย่างชดัเจน เพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมงาน เจา้หนา้ที ่ผูท้ีมี่สว่นเก่ียวขอ้งที่
จะตอ้งเขา้สูอ่าคารไดส้แกนเพ่ือเก็บขอ้มูล และใหส้แกน QR Code ไทยชนะ เม่ือออกจากพ้ืนที่อาคารการจดั
งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูจ้ดัฯ จะทาํการคดักรองเจา้หนา้ที่ทกุคนกอ่นทีจ่ะเขา้ไปทาํงานในพ้ืนทีก่ารจดังาน บางกอก อินเตอรเ์นช ัน่
แนล มอเตอรโ์ชว ์ครัง้ที่ 42 ตามมาตรการการป้องกนัดงัน้ี 

มาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 

การบรหิารจดัการ ช่วงก่อนงาน 
 

การบรหิารจดัการ ช่วงการก่อสร้าง 
สาํหรบั ผูใ้หบ้รกิารอย่างเป็นทางการ 

 



  
1. การเขา้พ้ืนทีข่องรถขนของและรถขนโครงสรา้งทีจ่ะเขา้มาทาํการกอ่สรา้งในงานจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

• ผูจ้ดัฯ ไดจ้ดัเตรียมทีจ่อดรถขนอุปกรณแ์ละโครงสรา้งไวท้ีบ่ริเวณจุดพกัรถลานทะเลสาบ (P.9)  

• พนกังานขบัรถจะตอ้งมาลงทะเบียนรบับตัรคิวและตรวจวดัอุณหภูมิ สวมหนา้กากอนามยัจากทางผูจ้ดัฯ 
รบับตัรคิวเพ่ือรอการเรียกเพ่ือนาํรถขนของเขา้สูพ้ื่นทีก่ารจดังาน  

• กอ่นเขา้บริเวณจุดขนถ่ายสินคา้ Loading ดา้นหลงัอาคารชาเลนเจอร ์ผูจ้ดัฯ จะตรวจบตัรคิวเพ่ือใหน้าํรถ
ขนของเขา้พ้ืนทีก่อ่สรา้งตามรหสับูธ 

• สแกน QR Code ไทยชนะ เพ่ือการเขา้ทาํงาน และใหส้แกนออกเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจทุกครัง้  
 
2. การเขา้พ้ืนทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ละคนงานทีจ่ะเขา้ไปพ้ืนทีจ่ดังาน จะตอ้งปฏิบติัดงัตอ่ไปน้ี  

• ผูจ้ดังานฯ ไดจ้ดัเตรียมจดุคดักรองที่ต ัง้ไวด้า้นหลงัอาคารชาเลนเจอร ์และจดัเตรียมเจา้หนา้ทีพ่รอ้ม
อุปกรณก์ารตรวจวดัอุณหภูมิ 

• การตรวจคดักรอง การวดัอุณหภูมิจะตอ้งมีอุณหภูมิรา่งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซยีส สวมหนา้กาก
อนามยั ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล ์และติดสต๊ิกเกอรผ์า่นการตรวจจงึจะสามารถ “ผา่น” เขา้อาคารได ้กรณีที่
มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ใหท้าํการตรวจวดัใหม่อีกครัง้หลงัจากนัง่พกั 5 นาท ีแลว้ทาํการวดัอุณหภูมิ
ใหม่อีกครัง้ หากอุณหภูมิสูงอยู ่ผูจ้ดัฯ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้พ้ืนทีก่ารจดังานและใหส้ง่กลบัทนัที 

• การเขา้พ้ืนทีก่ารกอ่สรา้งจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั สวมหมวกนิรภยั ติดบตัรของผูใ้หบ้ริการ สวมรองเทา้
หุม้สน้ และลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลท์ีผู่จ้ดัเตรียมไวใ้ห ้

• สแกน QR Code ไทยชนะ เพ่ือการเขา้ทาํงาน และใหส้แกนออกหลงัเลิกงานทกุครัง้  
 
3. การรบัประทานอาหารและเครื่องด่ืมของผูใ้หบ้ริการและเจา้หนา้ที่  

• ผูจ้ดังานฯ ไดจ้ดัเตรียมสถานที่ไวใ้หส้าํหรบัรบัประทานอาหารบริเวณดา้นหลงัอาคารชาเลนเจอร ์  

• ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเตรียมแอลกอฮอลส์าํหรบัลา้งมือ กอ่นรบัประทานอาหารจะตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดดว้ย
แอลกอฮอลท์ีจ่ดัเตรียมไว ้หรือแอลกอฮอลท์ีผู่จ้ดัฯ เตรียมไวใ้หโ้ดยรอบของพ้ืนทีก่ารจดังาน  

• ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งจดัเตรียมอาหารทีเ่ป็นกล่องมีฝาปิดมิดชิด สะอาด โดยแจกใหพ้นกังานเป็นรายบุคคล 
และหา้มใชว้ธีิการตกัเสิรฟ์อาหารโดยเด็ดขาด  

• จะตอ้งรบัประทานอาหารในจดุทีผู่จ้ดัฯ ไดก้าํหนดดา้นหลงัอาคารชาเลนเจอรเ์ทา่นัน้ และตอ้งรกัษาระยะหา่ง
อยา่งชดัเจน โดยหา้มนัง่ลอ้มวงรบัประทานโดยเด็ดขาด  

• ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งจดัเตรียมใหมี้ทีท่ิ้งขยะและแยกทิ้งเป็นสดัส่วน โดยจะตอ้งจดัหาแม่บา้นมาทาํความสะอาด
ตลอดเวลา  

• นํา้ด่ืมและเครื่องด่ืมต่างๆ หา้มใชอุ้ปกรณใ์นการด่ืมร่วมกนั โดยเฉพาะหา้มใชก้ระติกแชน่ํา้แข็งแบบตกัดื่ม
โดยเด็ดขาด ผูจ้ดัฯ ขอแนะนาํใหใ้ชน้ํา้เป็นขวดแจกเป็นส่วนตวั 

• ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งจดัใหมี้แม่บา้นประจาํบูธคอยทาํความสะอาดตลอดเวลา จดัใหมี้ทีท่ิ้งขยะในบริเวณบูธให้
เป็นสดัสว่น และรกัษาความสะอาดอยา่งสมํา่เสมอ  

 
 
 
 
 



 
 
 

1. ผูจ้ดัฯกาํหนดความหนาแน่น (Density) ภายในพ้ืนที่จดังานเพ่ือระบุในระบบไทยชนะ โดยกาํหนดจาํนวนผู ้
รว่มกิจกรรมตามรอบตามเกณฑข์นาดพ้ืนทีอ่ยา่งนอ้ย 4 ตารางเมตรตอ่ผูร้ว่มกิจกรรม 1 คน พ้ืนทีอ่าคาร
ชาเลนเจอร ์1-3 = 27,860 คน/รอบ 

2. สแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูกระจกทางเขา้ดา้นหนา้อาคาร ผูจ้ดัฯ จะดาํเนินการติดตัง้จดุสแกน 
QR Code ไทยชนะ ตามระเบียบของทางราชการ และทีจ่ดุสแกน QR Code ผูจ้ดังานฯ จะใหข้อ้มูลตา่งๆ 
ของการจดังานและระเบียบการเขา้ออกพ้ืนทีแ่สดงงาน ผูแ้สดงสินคา้ ผูใ้หบ้ริการ ผูช้มงาน และเจา้หนา้ที่

สาํหรบัทุกทา่นที่จะผา่นเขา้พ้ืนทีแ่สดงงานจะตอ้งสแกน QR Code ไทยชนะ หรือลงทะเบียนลงชื่อพรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัท ์และจะตอ้งแสดงใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบ ทัง้เขา้และออกจากอาคารจะตอ้งสแกน QR Code 
ไทยชนะ ทกุครัง้ 

3. ผูจ้ดัฯ ไดท้าํการติดตัง้กลอ้งทีวเีพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิ โดยใชว้ธีิการเดินผา่นโดยไม่ตอ้งหยุดเพ่ือตรวจวดั 
อุณหภูมิความรอ้นของแตล่ะทา่นกอ่นเขา้พ้ืนทีจ่ดัแสดงงานจาํนวน 4 เครื่อง บริเวณโถงทางเขา้หลกัตัง้แต่
ชาเลนเจอร ์1-3 และทางเขา้ออกดา้นหลงัอาคาร 1 เครื่อง โดยเป็นการตรวจเช็กซํา้อีกครัง้เพ่ือความ
ปลอดภยั โดยผูท้ีจ่ะเขา้พ้ืนที่การจดังานจะตอ้งผา่นการตรวจวดัอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซยีส และ
หากตรวจพบวา่มีผูท้ี่มีอุณหภูมิสูงเกินกวา่ 37.5 องศาเซลเซยีสข้ึนไป ใหท้าํการตรวจซํา้ได ้3 ครัง้ หา่งกนั
ทกุๆ 5 นาท ีรวมถึงผูท้ีมี่อาการ ไอ จาม มีนํา้มูก หอบเหน่ือย จะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้พ้ืนที ่และจะถูกสง่
ตวัไปยงัหอ้งคดัแยกเพ่ือรอใหแ้พทยม์าทาํการตรวจสอบอาการตอ่ไป 

4. ผูท้ีอ่ยูใ่นบริเวณพ้ืนทีก่ารจดังานจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นพ้ืนที่การจดั
งานฯ และจะตอ้งลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล ์ตามจดุที่ติดตัง้ไวส้าํหรบับริการ 

5. ผูจ้ดัฯ จะกาํหนดชอ่งทางเขา้และทางออกของงานใหเ้ป็นคนละทาง โดยการทาํสญัลกัษณท์างเขา้ออกอยา่ง
ชดัเจนเพ่ือไม่ใหเ้ดินสวนทางกนั  

6. การจาํหน่ายบตัร ผูจ้ดัฯ จดัใหมี้บริการดา้นหนา้ของอาคารชาเลนเจอร ์1-3 ซึง่มีชอ่งขายตัว๋ตัง้แต ่3-10 
ชอ่ง ผูช้มงานจะตอ้งเขา้คิวตามลาํดบัและยืนเวน้ระยะหา่งกนั 1 เมตร ตามจดุสญัลกัษณท์ีผู่จ้ดัฯ ไดก้าํหนด
ไวท้ีพ้ื่นอาคารอยา่งชดัเจน  

7. พนกังานทีอ่ยูป่ระจาํเคานเ์ตอรต์า่งๆ เชน่ ประชาสมัพนัธ ์หรือสว่นอื่นๆ ทีใ่หบ้ริการใกลช้ิดผูใ้ชบ้ริการ ตอ้ง
สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ และ Face Shield หรือมีฉากกัน้  

8. ผูจ้ดัฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ที่ตรวจบตัรอนุญาตต่างๆ สาํหรบัผูท้ีจ่ะผา่นเขา้งานจะอยูบ่ริเวณทางประตูเขา้และ
ออก การเขา้ออกพ้ืนทีก่ารแสดงงาน โดยจะตอ้งยืนเขา้คิวและจะตอ้งเวน้ระยะห่างตามสญัลกัษณท์ีผู่จ้ดัฯ ได ้
กาํหนดไวท้ี่พ้ืนอาคารอยา่งชดัเจน 

9. ผูจ้ดัฯ กาํหนดใหผู้แ้สดงสินคา้กาํหนดทางเขา้ออกภายในบูธ โดยจะตอ้งมีสญัลกัษณแ์สดงใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจน 

10. ผูจ้ดัฯ จดัใหมี้การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโควดิ-19 โดยการประกาศบริเวณดา้นหนา้
อาคารกอ่นเขา้งาน 

11. ผูจ้ดัฯ ไดจ้ดัทาํป้ายเตือนและมาตรการต่างๆ ของการป้องกนัโควดิ-19 ไวโ้ดยรอบทัง้ภายนอกและภายใน
บริเวณการจดัแสดงงานเพ่ือลดความหนาแน่น 

12. ผูจ้ดัฯ ไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาด ทาํความสะอาดพ้ืนผิวสมัผสัในพ้ืนทีส่่วนกลาง ราวจบั และ
หอ้งนํา้ ตลอดเวลา 

 

     มาตรการหลกั ช่วงวนัจดัแสดงงาน 

 

 

 

 



13. ผูจ้ดัฯ จะมีเจา้หนา้ทีค่วบคมุและคอยแจง้เตือนผูช้มงาน หากมีการชม การนาํเสนอในลกัษณะแออดัหรือ 
ใกลช้ิดกนัเกินไป เจา้หนา้ทีข่องผูจ้ดัฯ จะเขา้ไปเตือน โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคลอ้งป้ายเตือนไวท้ีต่วัใหเ้วน้ระยะห่าง
และสัน่กระด่ิงเพ่ือเป็นสญัญาณเตือน รวมถึงจะเตือนใหส้วมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา และหากไม่ปฏิบติั
ตามคาํเตือน ผูจ้ดัฯ จะทาํการเชิญออกจากงานทนัท ี

14. มาตรการในการลดความหนาแน่นของผูช้มงานในการเขา้ชมบูธ  

• การเขา้ชมภายในรถยนตห์รือสินคา้ ผูแ้สดงสนิคา้ ผูใ้หบ้รกิาร จะตอ้งจดัควิใหเ้ขา้ชมสินคา้หรือ
ภายในของรถยนตไ์ดแ้ตจ่ะตอ้งจดัใหเ้ขา้ชมครัง้ละ 1 คน หรือคร ัง้ละ 1 กลุม่ที่มาดว้ยกนัไม่เกิน 3 คน 
โดยก่อนเขา้ชมภายในรถยนตห์รือสินคา้ผูแ้สดงสินคา้ จะตอ้งมีเจา้หนา้ที่ประจาํรถยนตเ์พ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการเขา้ชม โดยการจดัใหมี้การพ่นแอลกอฮอลท์ี่มือ เพ่ือทาํความสะอาดใหก้บัผูเ้ขา้ชม
งานทุกทา่นและสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาในขณะที่เขา้ชมภายในรถยนต ์และในกรณีที่ผูช้มงาน
แจง้วา่แพแ้อลกอฮอล ์ใหเ้จา้หนา้ที่ประจาํรถยนตห์รือสินคา้ นาํถุงมือพลาสติกสวมใหผู้ช้มงานใส่แทน
การลา้งมือเพ่ือลดการสมัผสัโดยตรง  

• ขอบเขตและหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่ฝ่ายตา่งๆ ในการควบคมุการเขา้ชมภายในบูธให้
เป็นระเบียบ ผูจ้ดัฯ จะจดัใหมี้เจา้หนา้ทีข่องผูจ้ดัฯ ประจาํการอยูบ่นถนนของทุกซอย ซอยละ 1 
คน เพ่ือจะทาํหนา้ทีค่อยชว่ยกาํกบัดูแลผูช้มงาน และการทาํงานของผูแ้สดงสินและเจา้หนา้ทีป่ระจาํ
บูธใหป้ฏิบติัตอ่ผูช้มงานใหเ้ป็นไปตามมาตรการการป้องกนัของทางราชการ  

15. ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ทีใ่นส่วนงานต่างๆ ดงัน้ี  

• เจา้หนา้ทีจ่ดัคิวผูช้มงาน เพ่ือเขา้ชมบูธและรถยนตห์รือสินคา้อยา่งเป็นระเบียบ  

• เจา้หนา้ทีป่ระจาํรถยนตห์รือสินคา้ในแตล่ะคนั เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการข้ึนลงรถและคอย
ดูแลความสะอาดทัง้ภายนอกและภายในรถยนต ์ 

• เจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดบูธและทาํความสะอาดผิวสมัผสัอุปกรณต์ลอดเวลา เจา้หนา้ทีป่ระจาํจุด
โตะ๊เจรจาธุรกิจหรือการจองรถ ตอ้งทาํความสะอาดทุกครัง้กอ่นทีจ่ะใหบ้ริการลูกคา้รายใหม่ตอ่ไป  

16. การทาํความสะอาดของผูจ้ดัฯ ชว่งกอ่นเปิดและหลงัปิดงาน  

• ทาํความสะอาดอุปกรณก์ารตรวจเช็กอุปกรณท์ ัง้หมด เครื่องวดัอุณหภูมิ เครื่องพ่นแอลกอฮอล ์ 

• ทาํความสะอาดพ้ืนผิวสมัผสัของพ้ืนที่สว่นกลางของผูจ้ดัฯ ทีอ่ยูภ่ายในพ้ืนทีแ่สดงงาน  

• ทาํความสะอาดพ้ืนทีส่่วนกลางและพ้ืนทางเดิน โดยการดูดฝุ่นพรมทางเดิน พรอ้มทัง้พ่นนํา้ยาฆ่า
เชื้อโรคโดยรอบบริเวณการจดังาน และหลงัจากนัน้เจา้หนา้ทีอ่ิมแพ็คทาํการฆ่าเชื้อโรคโดยการใช ้
เครื่องฉายแสง UVC 

17. ดา้นการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข  
ผูจ้ดัฯ ไดจ้ดัใหมี้หอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และรถพยาบาลใหบ้ริการตลอดเวลาของการจดังาน และ
นอกจากนัน้แลว้ผูจ้ดัฯ ไดจ้ดัใหมี้หอ้งคดัแยกไวอ้ีก 1 หอ้ง หากพบผูส้งสยัทีมี่อาการอยู่ในข่ายของโรค จะ
สง่ไปหอ้งคดัแยกเพ่ือรอการตรวจของแพทยต์อ่ไป  

18. ผูจ้ดัฯ ทาํการยกเลิกในส่วนของมุมของเด็กเล่นของผูจ้ดัฯ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสมัผสัระหวา่งบุคคล
และส่ิงของ 

19. ผูจ้ดัฯ ผูแ้สดงสินคา้ ผูใ้หบ้ริการอยา่งเป็นทางการ กาํหนดใหก้ารจดัเล้ียง การใหบ้ริการภายในบูธ หา้มด่ืม
สุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นพ้ืนที่การจดังานโดยเด็ดขาดตามคาํสัง่ของจงัหวดันนทบุรี  

20. ผูจ้ดัฯ จดัใหมี้รอบการนาํเสนอสินคา้ของแตล่ะบูธใหเ้หลือวนัละ 5 รอบตอ่วนั โดยใหเ้หล่ือมเวลาการ
นาํเสนอในแตล่ะบูธ 



 

21. ผูใ้หบ้ริการดา้นการแสดงโชวแ์ละการนาํเสนอ  

• กอ่นทาํการแสดงและการนาํเสนอ จะตอ้งประกาศเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หผู้ช้มงานปฎิบติัตาม
มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และการรกัษาความสะอาดและการรกัษาระยะห่าง
ระหวา่งบุคคล  

• กาํหนดจดุที่ยืนเพ่ือชมการนาํเสนอรถยนตห์รือสินคา้ โดยใหมี้ระยะหา่งผูช้มงานอย่างนอ้ยดา้นละ 
1 เมตร และหากมีผูช้มแออดัจะตอ้งมีเจา้หนา้ทีค่อยประชาสมัพนัธใ์หเ้วน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล
โดยอาจจะใชเ้จา้หนา้ทีป่ระกาศ หรือใชก้ารถือป้ายเตือนเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หท้ราบ  

• การนาํเสนอรถยนตห์รือสินคา้ไม่ควรใชไ้มโครโฟนรว่มกนั และหากจะตอ้งใช ้ใหท้าํความสะอาด
ไมโครโฟนกอ่นและหลงัการใชง้านทกุครัง้ ลดการใชเ้สียงพูดแบบตะโกนเพ่ือลดการแพร่เชื้อโรค
จากละอองนํา้ลาย  

• การนาํเสนอรถยนตก์รณีที่เป็นการนาํเสนอโดยใชเ้สียงพูดจริงหรือปฏิบติัหนา้ที ่จะตอ้งมีการสวม
ใสเ่ฟซชิลดต์ลอดระยะเวลา หรือสามารถเวน้ระยะห่างโดยกาํหนดระยะหา่งระหวา่งผูน้าํเสนอและผู ้
เขา้ชมงานอยา่งนอ้ย 3 เมตร 

• จะตอ้งคอยกาํกบัและดูแลพริตต้ี MC Presenter จะตอ้งใหส้วมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ที่

อยูใ่นบูธตลอดเวลา 

• หากพบผูส้งสยัวา่จะมีอาการ หรือมีการไอ จาม หอบเหน่ือย มีไขสู้ง ใหพ้าไปพบแพทยท์ี่หอ้งปฐม
พยาบาลกอ่น และสง่ไปหอ้งคดัแยกผูมี้อาการ หากอาการไม่ดีข้ึนใหน้าํสง่โรงพยาบาลตอ่ไป  

22. งดกิจกรรมการแสดงคอนเสิรต์ มินิคอนเสิรต์หรือการแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง 
23. การจดักิจกรรมการโชวต์วั Presenter หรือศิลปินผูมี้ชื่อเสียงของคา่ยรถตา่งๆ การแสดงหรือการโชวเ์พ่ือ

เปิดตวักอ่นการนาํเสนอของแต่ละบูธ จะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัฯ ทราบ โดยการสง่แบบการแสดงและแผนงาน
ตามมาตรการการป้องกนัโรคโควดิ-19  

24. การปฏิบติัตามระเบียบทีเ่ขา้ชมกิจกรรม การแสดง และการนาํเสนอ จะตอ้งมีมาตรการควบคุมอยา่ง
เขม้งวดในการจดักิจกรรมทีมี่ความเสี่ยงทาํใหเ้กิดความแออดั หรือภาวะไรร้ะเบียบของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
เชน่ การ จดัโปรโมชนั การแสดงบนเวท ีการโชวต์วัของผูมี้ชื่อเสียง เป็นตน้ ผูจ้ดัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
นาํเสนอและการแสดงทัง้หมดหากไม่มีการนาํส่งแบบการแสดงและแผนการทาํงานมาใหผู้จ้ดัฯตรวจอนุมติั 
ผูจ้ดัฯ จะทาํการหยุดการแสดงโชวแ์ละการนาํเสนอนัน้ๆ ทนัที 

• กาํหนดจดุที่ยืนหรือนัง่เพ่ือชมกิจกรรม โดยใหมี้ระยะหา่งผูช้มงานอยา่งนอ้ย 1 เมตร และหากมี
ความหนาแน่นแออดัของผูช้มงาน เจา้หนา้ทีป่ระจาํบูธจะตอ้งประชาสมัพนัธใ์หเ้วน้ระยะห่างระหวา่ง
บุคคลโดยอาจจะใชเ้จา้หนา้ทีป่ระกาศเตือน หรือใชก้ารถือป้ายประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทนัท ี

• ผูท้ีอ่ยูใ่นบริเวณกิจกรรมจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในพ้ืนทีก่าร
ชมกิจกรรมจดังาน 

• ผูจ้ดัฯ กาํหนดใหมี้เจา้หนา้ที่ของบูธจะตอ้งคอยควบคมุและแจง้เตือนผูช้มกิจกรรม หากมีการชม
กิจกรรมในลกัษณะแออดัและใกลช้ิดเกินไป จะตอ้งมีเจา้หนา้ทีข่องบูธเขา้ไปเตือนโดยทนัท ี

• การจดักิจกรรมบนเวทเีพ่ือโปรโมชนัสินคา้ หา้มมีการเล่นเกมเพ่ือแจกของรางวลั 

• ผูแ้สดงสินคา้ และผูใ้หบ้ริการดา้นการนาํเสนอ จะตอ้งคอยควบคมุและกาํกบัดูแล Presenter หรือ
ศิลปินทีน่าํมาโชวต์วัหา้มถ่ายรูปเป็นกลุ่มแบบใกลช้ิดติดกนัโดยเด็ดขาด 



• กรณีหากพบผูร้ว่มกิจกรรมทีไ่ม่ปฏิบติัตามมาตรการและคาํเตือนของเจา้หนา้ทีค่วบคมุดูแล
จะตอ้งประสานแจง้ขอ้มูลใหท้างผูจ้ดัฯ รบัทราบเพ่ือเชิญออกจากงานในทนัท ี
 
 

 
 

 
กอ่นการเขา้พ้ืนทีแ่สดงงาน  

• จะตอ้งสาํรวจความพรอ้มของตนเองกอ่นเขา้ชมงานดงัน้ี บตัรเขา้ชมงาน หนา้กากอนามยั  

• จะตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิโดยเดินผา่นกลอ้งทวีตีรวจวดัอุณหภูมิอตัโนมติั โดยจะตอ้งมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซยีส โดยผูจ้ดัฯ จะมีเจา้หนา้ทีค่อยควบคมุเครื่องตลอดเวลา   

• จะตอ้งสแกน QR Code ไทยชนะ เพ่ือเขา้ชมงาน และสแกน QR Code ไทยชนะ เพ่ือออกจากบริเวณงาน 
 
การเขา้ปฎิบติัหนา้ทีเ่พ่ือประจาํบูธ  

• ใหป้ระจาํการอยู่ทีบ่ริเวณบูธของตนเอง และไม่เดินไปบูธอื่นโดยไม่มีความจาํเป็น   

• ตอ้งจดัจดุยืนรอคิวและทาํสญัลกัษณท์ีพ้ื่นบูธเพ่ือใหผู้ช้มงานยืนรอเพ่ือเขา้ชมภายในรถยนตต์ามคิว และ
จะตอ้งเวน้ระยะห่าง  

 
การจดัการแสดง โชว ์และการนาํเสนอรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือสินคา้ 

• จะตอ้งจดัทาํป้ายมาตรการการป้องกนัโควดิ-19 และขอ้ควรปฎิบติัตามกฎระเบียบในการเขา้ชมรถยนต ์
รถจกัรยานยนตห์รือสินคา้  

• กอ่นทาํการนาํเสนอสินคา้ จะตอ้งมีการแจง้เตือนผูช้มงานถึงมาตรการความปลอดภยัทีค่วรปฏิบติั และแจง้
จดุทีจ่ะยืนชมที่กาํหนดไวเ้พ่ือไม่ใหเ้กิดความแออดัของผูช้มงาน  

• การแจง้เตือนเพ่ือความปลอดภยัในการชม จะแจง้เตือนดว้ยวาจา หรือแจง้เตือนดว้ยป้ายความปลอดภยั 

• หากพบผูมี้ความเสี่ยง หรือมีอาการไอ จาม เหน่ือยหอบ ในลกัษณะทีเ่ขา้ข่าย ใหแ้จง้ไปพบแพทยท์ี่หอ้งปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ทนัที  
 
 

 
 
 

 

กอ่นการเขา้พ้ืนทีแ่สดงงาน  

• จะตอ้งสาํรวจความพรอ้มของตวัทา่นเองกอ่นทีจ่ะเขา้ชมงาน เช่น บตัรเขา้ชมงาน หรือบตัรอนุญาตอื่นๆ      
และหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้  

• จะตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิโดยเดินผา่นกลอ้งทวีตีรวจวดัอุณหภูมิอตัโนมติั จะตอ้งมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซยีส โดยผูจ้ดัฯ จะจดัใหมี้เจา้หนา้ทีค่อยตรวจสอบอุณหภูมิของผูช้มงานและควบคมุเครื่อง
ตลอดเวลา   

• จะตอ้งสแกน QR Code ไทยชนะ เพ่ือเขา้ชมงาน และสแกน QR Code ไทยชนะ เพ่ือออกจากบริเวณงาน 

ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบั ผูช้มงาน 

 

ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบั ผูแ้สดงงาน 

 



 
การเขา้พ้ืนทีแ่สดงงาน  

• การปฎิบติัตวัเม่ืออยูใ่นบูธเพ่ือชมงานฯ ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล์
บ่อยๆ  

• การเขา้ชมบูธรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือสินคา้ จะตอ้งเขา้คิวตามจดุสญัลกัษณท์ีพ้ื่นของบูธและจะตอ้ง
รกัษาระยะหา่งตลอดเวลา  

• การเขา้ชมบูธจะตอ้งเขา้และออกตามทางที่เจา้หนา้ทีก่าํหนดไวต้ามป้ายเทา่นัน้  

• การเขา้ชมภายในรถยนตส์ามารถเขา้ไปไดค้ร ัง้ละ 1 ทา่น หรือ 1 กลุ่มทีม่าดว้ยกนัไม่เกิน 3 ทา่น และ
จะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา  

 
การชมการนาํเสนอ  

• การชมการแสดงโชวแ์ละการนาํเสนอของผูช้มงาน จะยืนชมตามพ้ืนที่ทีผู่แ้สดงสินคา้กาํหนดไวใ้ห ้และจะตอ้ง
ปฎิบติัตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั  

• การแจง้เตือนหากมีการยืนชมในลกัษณะยืนใกลช้ิดกนัหรือเบียดกนั ผูช้มงานจะตอ้งรกัษาระยะหา่งดว้ย
ตนเอง แต่หากยงัมีการเบียดใกลช้ิดกนัเกินไป เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้เตือนดว้ยวาจาหรือการใชป้้ายเตือน  

• การถ่ายรูปกบัพริตต้ีสามารถทาํได ้แตห่า้มการถ่ายรูปคูแ่บบใกลช้ิดกนั  

• การพูดคยุ หรือการซกัถามขอ้มูล ตอ้งเวน้ระยะหา่ง และสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการสนทนา 

• หากผูช้มงานสงสยัหรือมีอาการป่วย สามารถเขา้รบับริการไดใ้นหอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ที่ทาง           
ผูจ้ดัฯ ไดจ้ดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาลไวใ้ห ้
 

            

 

 

 

 


