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บทน า 

 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในประเทศ เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการฉบับ
ชั่วคราวนี้ เพ่ือใช้ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันของทุกรายการ โดยให้ถือว่าระเบียบว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันของแต่ละรายการในส่วนที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฉบับชั่วคราวนี้ ยังคง
บังคับใช้ได้ต่อไป  
            

ระเบียบฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลง 

 

พลต ารวจเอก 
 

          ( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ) 

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ค านิยามและการตีความ  
กกท. (SAT) หรือ  

The Sport Authority of Thailand 

หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ทีแอล (TL) 

Thai League Company   

หมายถึง บริษัท ไทยลีก จ ากัด 

ไทยลีก 1 หรือ ที 1 (T1) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 

ไทยลีก 2 หรือ ที 2 (T2) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 2 

ไทยลีก 3 หรือ ที 3 (T3) 

ที เอ  (TA) 

หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 

หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย 

ข้อบังคับลักษณะการปกครอง 

(FA Thailand Statues) 

หมายถึง ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน (ฉบับเดิม) 

(Thai League Regulations) 

 

 

ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน (ฉบับชั่วคราว) 

(Thai League Interim Regulations) 

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

(FA Thailand Disciplinary Code ) 

 

 

 

คู่มือการปฎิบัติ 

(Operating Guide) 

หมายถึง ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ลีกอาชีพรายการไทยลีก 1 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ

รายการไทยลีก 2 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ 

และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ (ฉบับชั่วคราว)  

หมายถึง องค์สมาชิก หรือ บุคคลภายใต้การดูแลขององค์กร

สมาชิก ฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันฯ ฉบับนี้ จะถูก

ลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมายถึง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ

กิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 

19 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการบริษัท 

(Thai League Board & CEO) 

ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ไทยลีก 

จ ากัด  

ฝุายจัดการแข่งขัน 

(Competitions Department) 

หมายถึง ฝุายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จ ากัด  

องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย 

(The Judiciary Committee) 

ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการพิจารณาวินัย  มารยาท 

คณะกรรมการอุทธรณ์ และ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
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 จากองคก์รคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ของสมาคม 

บุคลากรกีฬาอาชีพ 

(Professional Sports) 

หมายความว่า ผู้ตัดสิน  ผู้ฝึกสอน หรือผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ประกาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

(Match Offcials) 

หมายถึง บุคลากรที่ข้ึนทะเบียนและได้รับอนุมัติจาก สมาคม หรือ 

บริษัท ไทยลีก จ ากัด แล้วแต่กรณีให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) 

(2) ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Referee Assessor) 

(3) ผู้ตัดสิน (Referee) 

(4) ผู้ช่วยตัดสิน (Assistant Referees) 

(5) ผู้ตัดสินที่ 4 (Fourth Official) 

(6)    ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 5 และ 6  

  (AAR หรือ Additional Assistant Referee) 

(7)   ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 1 

  (VAR/ Video Assistant Referee) 

(8)   ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 2 

  (AVAR/Assistant Video Assistant Referee) 

(9) เจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม และบุคคลที่

ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน  

เจ้าหน้าที่ทีม 

(Team Officials) 

หมายถึง บุคลากรขององค์กรสมาชิก ทีม่ีต าแหน่งดังนี้ 

(1) ผู้จัดการทีม (Team Manager) 

(2) หัวหน้าผู้ฝึกสอน (Head Coach) 

(3) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (Assistant Coach) 

(4) แพทย์ประจ าทีม (Medical or Doctor) 

(5) เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนประจ าทีม (Team Media Officer) 

(6) ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู (GK Coach) 

(7) นักกายภาพบ าบัด หรือ หมอนวดประจ าทีม 

(PhysioTherapist) 

(8) ประธานองค์กรสมาชิก / ประธานสโมสร 

(President/Chairman) 

(9) ผู้อ านวยการสโมสร (Director) 

(10) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Scientist) 
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(11) เจ้าหน้าที่ทีมอ่ืน ๆ (Team Staffs) 

โดยแต่ละต าแหน่งต้องขึ้นทะเบียนกับ ฝุายจัดการแข่งขัน และให้
หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยนิตินัยหรือ
พฤตินัยกับสโมสรสมาชิกในวันแข่งขัน แม้จะไม่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ฝุายจัดการแข่งขันก็ตาม 

เอฟซีเอส (FCS) หรือ 

(Football Competition System) 

หมายถึง ระบบจัดการข้อมูลองค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล และ

เจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซด์ของ บริษัท ไทยลีก จ ากัด 

ทีม (Team) 

 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ขององค์สมาชิกที่ได้ขึ้น

ทะเบียนไว้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุก

รายการ 

ทีเอ็มเอส (TMS) หรือ  

(Transfer Matching System) 

หมายถึง ระบบการขอใบอนุญาตการโอน-ย้ายนักกีฬาฟุตบอล

ระหว่างประเทศของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

นักกีฬาฟุตบอล นักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทย 

หรือนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติต่างชาติ (Players) 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

ใบโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอล/ใบยืมตัวนักกีฬา

ฟุตบอล (Transfer of Loan Players) 

หมายถึง ใบอนุญาตการโอนย้ายหรือใบอนุญาตการยืมตัวนักกีฬา

ฟุตบอลที่สังกัดกับองค์กรสมาชิกของ บริษัท ไทยลีก จ ากัด 

ใบอนุญาตการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลระหว่าง

ประเทศ  

(International Transfer Certificate) 

หมายถึง ใบอนุญาตการโอนย้าย หรือ ยืมตัวนักกีฬาฟุตบอล

ระหว่างประเทศของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟุา) 

ฟีฟุา (FIFA) หรือ 

The Fédération Internationale de 

Football Association 

ส่งรายชื่อลงท าการแข่งขัน 

 

ลงสนามแข่งขัน 

หมายถึง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

 

 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลที่มีรายชื่อในใบประกบคู่แข่งขันเป็นตัว

จริงหรือตัวส ารอง 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลที่ได้ลงสนามแข่งขันในนัดนั้น 

สมาคม (FA Thailand) หรือ 

The Football Association of Thailand  

หมายถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

องค์กรสมาชิก (Clubs) 

 

หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของสโมสรกีฬา

ฟุตบอล หรือทีมกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับใบอนุญาตสโมสรกีฬา

ฟุตบอลอาชีพ ตามระเบียบการออกใบอนุญาตสโมสรกีฬา

ฟุตบอลอาชีพของสมาคม รวมทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้

ได้รับมอบสิทธิจากองค์กรสมาชิกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
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แข่งขันท่ีสมาคมจัดหรือมอบหมายให้จัด 

เอเอฟซี (AFC) หรือ 

Asian Football Confederation 

อาเซียน (ASEAN) 

หมายถึง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย 

 

หมายถึง ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือ สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิก

จ านวน 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย

, สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย 
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บทที่ 1 : การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ตามระเบียบฉบับชั่วคราวนี้ 

เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้การจัดการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค 

 

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริการราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ออก

ข้อก าหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ผ่อนคลายให้ด าเนินการ หรือท ากิจกรรมบางอย่าง

ได้ กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย ให้สนามกีฬาเปิดด าเนินการได้ ให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์การ

แข่งขันกีฬา หรือการถ่ายทอดผ่านสื่ออ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ทางราชการก าหนดด้วย ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ จะต้องได้

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการก าหนดและจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ แล้วให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีสั่งให้เปิดด าเนินการได้ โดยได้ประกาศข้อก าหนดนี้ในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 138 ง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกประกาศให้ใช้คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ

และกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) ซึ่งเจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ 

ผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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ข้อ 1 ผู้ใดฝุาฝืนคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะถูกลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
วินัย มารยาทฯ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
 
ข้อ 2 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นไปด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สอดคล้องกับแนวทาง วิธีการและขั้นตอนของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตาม
มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล (แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ออกระเบียบการปฏิบัติอันว่าด้วยการนี้ขึ้น เพ่ือใช้บังคับกับ 
องค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ตัดสิน ผู้ประเมินผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ดังต่อไปนี้  

2.1 ตามคู่มือการปฏิบัติ ข้อ 1 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
ให้สโมสรทีมเหย้าด าเนินการเพิ่มเติมดังนี้  

1) พื้นที่บนอัฒจันทร์ส าหรับเจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาส ารองรายอ่ืน ต้องจัดให้มีพ้ืนที่บน
อัฒจันทร์ส าหรับเจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาส ารองรายอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในเขตม้านั่งส ารอง และนักกีฬาที่
ไม่มีรายชื่อลงท าการแข่งขันให้อยู่ในบริเวณอัฒจันทร์ฝั่งเดียวกับม้านั่งส ารอง ตามที่ฝุายจัดการ
แข่งขันก าหนด  

2) การเตรียมสถานที่ด้านสื่อมวลชน  
(ก) ต้องมีการก าหนดจ านวนสื่อมวลชนที่เข้ามาภายในสถานที่จัดการแข่งขัน 

โดยการก าหนดจ านวน ต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ท างานสื่อในแต่ละสถานที่จัดการแข่งขัน แต่
ต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนด  

(ข) ต้องมีการตรวจสอบความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ท างานของสื่อมวลชนอยู่
เสมอ เช่น ห้องท างานสื่อมวลชน ที่นั่งสื่อมวลชน ห้องแถลงข่าว เป็นต้น  

(ค) ต้องจัดพ้ืนที่นั่งห้องแถลงข่าว โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ ให้
ห่างจากสื่อมวลชนอย่างน้อย 2-3 เมตร  

(ง) จัดเตรียมปูายให้ความรู้ถึงข้อปฏิบัติการปูองกันโรคพ้ืนฐาน ณ บริเวณที่มี
สื่อมวลชนอยู่ ให้เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณทางเดินช่างภาพ ห้องแถลงข่าว ที่นั่งท างาน
สื่อ เป็นต้น  

(จ) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มส าหรับรับรองสื่อมวลชน ให้จัดประเภท
อาหาร และเครื่องดื่มแบบรับประทานส่วนบุคคล โดยไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และมีการ
จัดการพ้ืนที่รับประทานอาหารให้มีระยะห่างอย่างเพียงพอ เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด  
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3) การเตรียมสถานที่ส าหรับผู้บริหาร แขกวีไอพี และผู้ให้การสนับสนุน 

(ก) ก าหนดจ านวนผู้บริหาร แขกวีไอพี และผู้ให้การสนับสนุนที่เข้ามาภายใน
สถานที่จัดการแข่งขัน โดยการก าหนดจ านวน ต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนที่รับรองในแต่ละสถานที่
จัดการแข่งขัน แต่ต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนด  

(ข) ต้องมีการตรวจสอบความสะอาดพ้ืนที่รับรอง พ้ืนที่รับชมการแข่งขัน ของ
ผู้บริหาร แขกวีไอพี และผู้ให้การสนับสนุน อย่างสม่ าเสมอ  

(ค) ต้องจัดห้องรับรอง และพ้ืนที่รับชมการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 
1 เมตร  

(ง) จัดท าปูายให้ความรู้ถึงข้อปฏิบัติการปูองกันโรคพ้ืนฐาน ณ บริเวณห้อง
รับรอง และพ้ืนที่รับชมการแข่งขันของผู้บริหาร แขกวีไอพี และผู้ให้การสนับสนุน ให้
เห็นได้ชัดเจน  

(จ) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มส าหรับรับรองผู้บริหาร แขกวีไอพี และ
ผู้ให้การสนับสนุน ให้จัดประเภทอาหาร และเครื่องดื่มแบบรับประทานส่วนบุคคล โดย
ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และมีการจัดการพ้ืนที่รับประทานอาหารให้มีระยะห่างอย่ าง
เพียงพอ เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด  

 

2.2 ตามคู่มือการปฏิบัติ ข้อ 2 การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  ข้อ 2.2 มาตรการในการ
ปูองกันโรค ตาม (6) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามาตรการ
ปูองกันโรค ตามที่ราชการก าหนด นั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ ตามภาคผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 

 

2.3 ตามคู่มือการปฏิบัติ ข้อ 2 ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  ข้อ 2.5 นักกีฬาสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อน
และหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วย
สบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง นั้น การยกเว้นให้นักกีฬาไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าใน
ระหว่างการแข่งขันนั้น ให้รวมถึงช่วงเวลาที่มีการอบอุ่นร่างกาย ทั้งก่อนและระหว่างแข่งขัน และผู้ได้รับการ
ยกเว้นในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้หมายรวมถึงคณะผู้ตัดสินด้วย 

 

ข้อ 3 กรณีที่มีการจัดการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพ่ือปูองกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (แบบมีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ให้ปฏิบัติตามคู่มือการ

ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

ส าหรับการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามภาคผนวก ค และให้น าคู่มือการ

ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การ

แข่งขันกีฬาฟุตบอล (แบบไมม่ีผู้ชมในสนามแข่งขัน) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ 4 ในการตรวจสอบการด าเนินการ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ
และกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (แบบไม่มีผู้ชม
ในสนามแข่งขัน และแบบมีผู้ชมในสนามแข่งขัน)  และ ระเบียบที่เพ่ิมเติม ให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ เว้นแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันระหว่างการ
แข่งขัน ให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้ตัดสิน 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด – 19 ส าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ก. การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร 
สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไปซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ข 
 แนวทางการปฏิบัติ ประกอบคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือ

ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ของกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา (เพ่ิมเติม) 

ส าหรับองค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล และ เจ้าหน้าที่ทีม ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด – 19  และสอดคล้องกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ  

1) แนวทางการปฏิบัติภายในห้องพักนักกีฬา   
1.1) ให้สโมสรจ ากัดจ านวนของผู้เข้าใช้ภายในห้องพักนักกีฬา ไม่ให้เกิดความแออัด โดยให้มีการเว้น

ระยะห่างภายในห้องพักนักกีฬา อย่างน้อย 1 เมตร หากไม่สามารถรองรับนักกีฬาหลังจากการเว้นระยะห่างได้ ให้
มีการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ิมเติม หรือหมุนเวียนผู้ใช้งานภายในห้องพักนักกีฬาเท่าท่ีจ าเป็น  

1.2) การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพักนักกีฬา ต้องจัดประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้
รับประทานแบบส่วนบุคคล โดยไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  

1.3) ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น เสื้อเอ๊ียม (Bibs) ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์เสริมสมรรถนะส าหรับ
การแข่งขันแบบสวมใส่ (wearable technology)  

1.4) เจ้าหน้าที่ทีมต้องมีการท าความสะอาดเตียงส าหรับการนวด หรือการรักษาทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการ
รักษา และก่อนเริ่มการรักษานักกีฬาคนต่อไป โดยผู้ให้การรักษาจะต้องเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งด้วย  

1.5) หากนักกีฬาจ าเป็นต้องใช้บ่อแช่ตัวเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลังการแข่งขัน ต้องจ ากัดจ านวนไม่ให้เกิด
ความแออัด และเปลี่ยนน้ าและน้ าแข็งทุกครั้งก่อนการใช้งานครั้งถัดไป  

1.6) ในระหว่างการประชุมทีม เพ่ือวางแผนการแข่งขัน ให้มีการรักษาระยะห่าง และไม่ให้มีการรวมกลุ่ม
เพ่ือลดการสัมผัสใกล้ชิดกัน  

1.7) การตรวจเอดีการ์ดและอุปกรณ์การแข่งขัน ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อลงท าการแข่งขัน จ านวนไม่เกิน 20 
คน และเจ้าหน้าที่ทีม จ านวนไม่เกิน 4 คน อยู่ภายในห้องพักนักกีฬา ระหว่างการตรวจเอดีการ์ดและอุปกรณ์การ
แข่งขัน โดยให้นักกีฬาเตรียมเอดีการ์ดและอุปกรณ์การแข่งขันให้พร้อมส าหรับการตรวจ และมีการรักษาระยะห่าง
ระหว่างนักกีฬา ผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินที่ 4  
2) แนวทางการปฏิบัติช่วงการฝึกซ้อมเพื่ออบอุ่นร่างกาย 

2.1) ต้องมีการท าความสะอาดอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อมอบอุ่นร่างกาย ลูกฟุตบอลซ้อม กรวย มาร์คเกอร์ 
เป็นต้น  

2.2) พิจารณาปรับรูปแบบการฝึกซ้อมอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน ให้งดการสัมผัส หรือใกล้ชิดกัน ที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติ  
2.3) ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับบุคคลอ่ืน เช่น เสื้อเอ๊ียม (Bibs) ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์เสริมสมรรถนะส าหรับการ

แข่งขันแบบสวมใส่ (wearable technology) เป็นต้น  
2.4) หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมอบอุ่นร่างกาย ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทยอยกลับเข้าสู่ห้องพักนักกีฬา 

โดยไม่ให้เกิดความแออัด และให้นักกีฬาที่มีรายชื่อเป็นตัวจริงเข้าสู่ห้องพักนักกีฬาเพ่ือเตรียมพร้อมท าการแข่งขัน
ก่อน  
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3) แนวทางการปฏิบัติช่วงพิธีการก่อนเริ่มการแข่งขัน 
3.1) ให้เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาส ารอง ออกจากห้องพักนักกีฬาไปยังเขตเทคนิคให้เสร็จก่อนการตั้งแถวใน

อุโมงค์ของนักกีฬา  
3.2) ในระหว่างการตั้งแถวในอุโมงค์ของนักกีฬา จะอนุญาตให้เฉพาะ นักกีฬาตัวจริง คณะผู้ตัดสิน ผู้

ควบคุมการแข่งขัน และผู้ประสานงานทั่วไปของสโมสร (GC) เท่านั้น ที่สามารถอยู่ในอุโมงค์ได้  
3.3) ให้นักกีฬาตัวจริง คณะผู้ตัดสิน ที่ตั้งแถวในอุโมงค์ ยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากไม่สามารถ

รองรับหลังจากการเว้นระยะห่างได้ ให้ใช้พื้นที่นอกเขตอุโมงค์ได้  
3.4) ในการตั้งแถวในอุโมงค์ เพ่ือเดินลงสู่สนามหากพ้ืนที่ในอุโมงค์ไม่เพียงพอในการเว้นระยะห่าง ให้ใช้

พ้ืนที่นอกอุโมงค์ได ้โดยจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า  

3.5) ในการเดินลงสู่สนามให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงการตั้งแถวในสนามก็
ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามระยะดังกล่าวด้วย  

3.6) ให้งดขั้นตอนการจับมือ โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ หรือท่าทางอย่างอ่ืนตาม
ลัทธิศาสนา และ/หรือ ประเพณีนิยมแทนในการแสดงความเคารพคู่แข่งขันและผู้ตัดสิน  

3.7) ในขั้นตอนการเสี่ยงเลือกแดน ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้งด
ขั้นตอนการจับมือ และการแลกเปลี่ยนธงสโมสร  

3.8) ควรงดเว้นการรวมทีมก่อนเริ่มการแข่งขัน แต่หากมีความจ าเป็นจะต้องเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2 
เมตร และห้ามการสัมผัสกันโดยเด็ดขาด  
4) ระหว่าง และหลังการแข่งขัน 

4.1) การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน ให้งดเว้นการสัมผัสมือ  

4.2) หลังจบครึ่งแรก หรือเมื่อจบการแข่งขัน ให้ผู้ที่จะกลับเข้าสู่ห้องพักนักกีฬา ค านึงถึงการรักษาระยะห่าง

ระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม การสัมผัส และงดเว้นการแลกเปลี่ยนเสื้อระหว่างนักกีฬาทั้งสองทีม  

4.3) นักกีฬาต้องเก็บรักษาและท าความสะอาดอุปกรณ์ส่วนตัวด้วยตนเอง ก่อนออกจากห้องพักนักกีฬาเมื่อ

จบการแข่งขัน  

ส าหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด – 19 และสอดคล้องกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ 

1) การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน  

 ให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน มีหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรสมาชิกทีมเหย้า เพ่ือเตรียม

ความพร้อมสถานที่จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่ระบุไว้ในคู่มือการ

ปฏิบัติ และท าหน้าที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติพร้อมรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดข้ึน  

2) แนวทางการปฏิบัติในการประชุมเตรียมความพร้อม ณ สถานที่จัดการแข่งขัน 

 2.1 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน และ ผู้ควบคุมการแข่งขัน มีหน้าที่ชี้แจงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันให้กับ

สโมสรในการประชุมผู้จัดการทีม ตามภาระหน้าที่ของตน โดยก าหนดให้ในการประชุมผู้จัดการทีม มีจ ากัดจ านวน
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ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 10 คน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face 

Shield ตลอดเวลา และมีการรักษาระยะห่างในห้องประชุม อย่างน้อย 1 เมตร หรือใช้การประชุมผ่านระบบ

ออนไลน์  

 2.2) ผู้ควบคุมการแข่งขัน มีหน้าทีค่วบคุม ดูแลพิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ก่อนเริ่มการแข่งขัน

ให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัต ิฉบับนี้ เช่น การรักษาระยะห่างในอุโมงค์ การตั้งแถวรูปแบบ

ใหม่ การงดข้ันตอนการจับมือ เป็นต้น 

3) แนวทางการปฏิบัติภายในห้องพักผู้ตัดสิน ห้องปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน และการตรวจเอดี

การ์ดนักกีฬา 

 ให้ผู้ตัดสินที่ 4 และผู้ควบคุมการแข่งขัน มีหน้าที่ในการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา และ

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน โดยอนุญาตให้มีนักกีฬาจ านวนไม่เกิน 20 คน และมีเจ้าหน้าที่ทีม 

จ านวนไม่เกิน 4 คน อยู่ภายในห้องพักนักกีฬา ระหว่างการตรวจเอดีการ์ดและอุปกรณ์การแข่งขัน โดยก าหนดให้มี

การรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลา  

4) แนวทางการปฏิบัติช่วงพิธีการก่อนเริ่มการแข่งขัน (Official Countdown) เพิ่มเติม 
4.1) ในการตั้งแถวเดินธงประจ าการแข่งขัน ให้ตั้งแถวก่อนการแข่งขัน 15 นาที และปล่อยแถวธงเดินลงสู่

สนาม ก่อนการแข่งขัน 12 นาที  
4.2) ในการตรวจอุปกรณ์นักกีฬาของผู้ตัดสิน ณ ที่ตั้งแถว ก่อนลงสู่สนาม ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ด้วย  
4.3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในขั้นตอนการเสี่ยงเลือกแดน ให้เป็นไปตามข้อ 3.7 และให้มีหน้าที่

ในการควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย 
5) ระหว่างและหลังจบการแข่งขัน 

 ผู้ตัดสินที่ 4 มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาส ารอง อยู่ในบริเวณที่ฝุายจัดการแข่งขัน

ก าหนดไว้ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
 

ส าหรับผู้บริหาร แขกวีไอพี ผู้ให้การสนับสนุน สื่อมวลชน และ ทีมงานถ่ายทอดสด  

ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และสอดคล้องกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ 

1) ระหว่างและหลังจบการแข่งขัน 

 การสัมภาษณ์และการแถลงข่าว ให้กระท าในห้องแถลงข่าวเพียงจุดเดียว โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าให้เกิดความแออัดในห้อง

แถลงข่าว การท าความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผู้ให้สัมภาษณ์ การจัดพ้ืนที่ส าหรับสื่อมวลชนควรห่าง

จากผู้แถลงข่าวอย่างน้อย 2-3 เมตร เป็นต้น 
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ภาคผนวก ค 
 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด – 19 ส าหรับการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 
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ภาคผนวก ง  

การแสดงภาพประกอบมาตรการการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการ  

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ภาพประกอบ 1 : ภาพประกอบแสดงมาตรการคัดกรองก่อนเข้าสนาม และการลงทะเบียนผ่าน QR Code
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ภาพประกอบ 2 : จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกฮอล์เจล 70% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่บริการต่าง ๆ 

รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้ากิจกรรม 
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ภาพประกอบ 3 : การท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างที่นั่ง จุดยืนรอเข้าห้องน้ า ระหว่างทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร 

 
 

ภาพประกอบ 4 : การเว้นระยะห่างพ้ืนที่การออกก าลังกาย ฝึกซ้อม และการควบคุมไม่ให้เกิดความแออัด ของนักกีฬา 

เจ้าหน้าที่ ขณะที่อบอุ่นร่างกาย ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ 1 คน  และ ส าหรับ

คนที่ไม่ได้อบอุ่นร่างกาย เว้นพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ 1 คน 
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ภาพประกอบ 5 : ภาพประกอบแสดงการงดเว้นการสัมผัสมือ (จับมือ) แต่ให้ใช้การแสดงความเคารพต่อกันแทน 
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ภาพประกอบ 6.1 : ภาพประกอบแสดงการเว้นระยะห่างในอุโมงค์นักกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6.2 ภาพประกอบส าหรับกรณีที่ไม่สามารถต้ังแถวในอุโมงค์ได้ครบจ านวน อนุญาตให้ต้ังแถวบริเวณนอกอุโมงค์ได้  
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ภาพประกอบ 7 : ภาพประกอบแสดงการเว้นระยะห่างในซุ้มม้านั่งส ารอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 : ภาพประกอบแสดงการเว้นระยะห่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานช่างภาพ 
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ภาพประกอบ 9.1 : ภาพประกอบแสดงการเว้นระยะห่างในห้องแถลงข่าว พ้ืนที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชนบนอัฒจันทร์ 

 
 

ภาพประกอบ 9.2 : ภาพประกอบแสดงการเว้นระยะห่าง พ้ืนที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชนบนอัฒจันทร์ 
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ภาพประกอบ 10 : ภาพประกอบแสดงการท าความสะอาดลูกฟุตบอล ของเด็กเก็บบอล (Ball boy) 

 
 

ภาพประกอบ 11 : ภาพประกอบการแสดงความดีใจโดยงดการสัมผัสกันโดยไม่จ าเป็น 
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