ระเบี ยบการแข่งขัน กีฬาฟุต บอลรายการโตโยต้ า ลี ก คั พ ประจำปี 2563
TOYOTA LEAGUE CUP 2020
1. กฎ และกติกาของการแข่งขัน
ให้นำกติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) รวมถึงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ มาใช้อ้างอิงโดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ระบุในระเบียบฉบับนี้
2. คุณสมบัติของทีมที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นทีมที่ได้รับใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ดังนี้
1). โตโยต้า ไทยลีก (T1) 2). เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2) 3). ออมสิน ลีก โปร (T3) 4). ออมสิน ลีก (T4)
3. คุณสมบัติ และสิทธิของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน
• ต้องเป็น นักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้น ทะเบียนสังกัดกับสโมสร โดยมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกำหนด โดยมีสัญญาการว่าจ้างอาชีพระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้อง
เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสังกัดกับสโมสรอื่น ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดขึ้น
สำหรับ คุณ สมบั ติของนั กกีฬ าฟุ ตบอลที่ มีก ารโอนย้าย หรือ ยื มตัว จากสโมสรอื่ น ต้องเป็ น ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1, 2, 3 และ 4 ที่เกี่ยวข้อง
• ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการแข่งขัน โดยสมาคม (FA Thailand) หรือ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (SAT) หรือ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (AFF) หรือ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย (AFC) หรือสหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
• นักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสรใด ที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพนักกีฬา
และการโอนย้ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อย่างถูกต้อง นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะขาดการเป็นสมาชิก
ภาพของสโมสรที่สังกัดอยู่เดิมชั่วคราว สโมสรจะส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้น ขึ้น ทะเบียนเป็น เข้าแข่งขัน มิได้
จนกว่าจะได้โอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้น กลับมาขึ้นทะเบียนคืนสมาชิกภาพของสโมสรสังกัดเดิมเสียก่อน จึงจะ
สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้น ขึ้น ทะเบียนเข้าแข่งขันได้ ในกรณีที่สโมสรต้องการนำนักกีฬาฟุตบอลที่มี
สัญชาติไทย หรือนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ โอนย้ายมาจากสโมสรในต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นของสโมสร
จะต้องดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพนักกีฬา และการโอนย้ ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) อย่างถูกต้อง
4. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
เปิดรับสมัครทีมจากไทยลีก 1 - 4 เข้าร่วมการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะดำเนิน การการแจ้ง
รายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบ สำหรับ ทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องดำเนินการส่ง
หลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามวันและเวลาทีค่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด
5. การขึ้นทะเบียนของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม
• ให้ส โมสรส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล ตามจำนวน และตามแบบฟอร์ม โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขหลังเสื้อ
ตำแหน่ง สัญชาติ อายุ และข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน เพื่อทำการขึ้น ทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์เอสซีเอส บน
เว็บไซต์ บริษัท ไทยลีก จำกัด ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด โดยต้องเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติ
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ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ทั้งนี้ ผู้ที่ลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มการส่งรายชื่อ หรือ ใบสมัคร จะต้องเป็นผู้มีอำนาจลง
นาม หรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจลงนามของสโมสรนั้นๆ
• ให้สโมสรส่งหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนของนักกีฬาฟุตบอล ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1) รายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม รูปถ่ายบุคคล สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ออกโดย ราชการ
2) สัญญาระหว่างนักกีฬาและสโมสร (กรณีนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ กรณีย้ายสังกัด หรือยืมตัว)
3) หนังสือการโอนย้ายนักกีฬา หรือ หนังสือการยืมตัวนักกีฬา (กรณียืมตัวจากสโมสรอื่น)
4) กรณีนักกีฬาต่างชาติ แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (เอกสารสี)
5) ใบโอนย้ายสังกัดสำหรับนักกีฬาต่างชาติ ใบโอนย้ายระหว่างประเทศ (ITC)
6) หลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรียกตรวจสอบ
6. การส่งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม
• ส่งรายชื่อนักกีฬาอย่างน้อย 20 คน แต่ไม่เกิน 35 คน และนักกีฬาชาวต่างชาติสัญชาติทั่วไป 3 คน และ นักกีฬา
ฟุตบอลชาวต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของเอเอฟซี 1 คน และเป็น นักกีฬาฟุตบอลชาวต่างชาติที่มี
สัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียน 1 คน (3+1+1)
• การส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลลงทําการแข่งขัน ให้ส่งได้ไม่เกิน 20 คน โดยเป็นนักกีฬาฟุตบอลตัวจริง 11 คน และ
นักกีฬาสำรอง 9 คน
• การส่งนักกีฬาต่างชาติสามารถส่งรายชื่อลงสนามแข่งขันได้ 3 คน และให้ลงสนามแข่งขัน เพิ่มได้อีก 1 คน ในกรณีที่
เป็นนักกีฬาฟุตบอลชาวต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของเอเอฟซี และเพิ่มได้อีก 1 คน ในกรณีที่เป็น
นักกีฬาฟุตบอลชาวต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียน (3+1+1)
• การเปลี่ยนตัวผู้เล่น สำรอง สโมสรสมาชิกสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งผู้เล่น ที่จะเปลี่ยนตัวเข้า ต้องอยู่ใน
รายชื่อผู้เล่นสำรอง 9 คน ตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นไว้ก่อนการแข่งขัน และผู้ที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้ว จะกลับเข้ามาลง
ทำการแข่งขันอีกไม่ได้ โดยสโมสรสมาชิกสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองเพิ่มได้อีก 1 คน ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
• การส่งชื่อเจ้าหน้าที่ทีม ส่งได้ไม่เกิน 16 คน ตามระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก 1, 2, 3 และ 4
• การส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมในแต่ล ะนัด แต่ล ะสโมสรจะสามารถส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 9 คน โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอน
จะเป็นตำแหน่งบังคับให้ทำหน้าที่ในเขตเทคนิค
• การเปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม รายชื่อ นั ก กี ฬ าสามารถทำได้ ในช่ ว งระยะเวลาการเปิ ด ตลาดซื้ อ ขายนั ก กี ฬ า
หรือยืมตัว ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนด โดยต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1, 2, 3 และ 4 จะสามารถลงทำการแข่งขัน ได้ก็ต่อเมื่อส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมการ
จั ด การแข่ งขั น เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น ไม่ น้ อ ยกว่ า
5 วันทำการ จึงสามารถลงทำการแข่งขันได้
7. กรณีนักกีฬาในสังกัดถูกเรียกติดทีมชาติ
กรณีนักกีฬาของสโมสรถูกเรียกติดทีมชาติ สโมสรต้องยินยอมปล่อยตัวนักกีฬาเข้ารายงานตัวตามโปรแกรม
การเตรียมทีม ของทีมชาติชุดต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขต่อการแข่งขันใดๆ ทั้งสิ้น เป็นตามระเบียบข้อบังคับการปล่อยตัว
นักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติของสมาคม
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8. ที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรอง และเขตเทคนิค
นักกีฬาสำรอง 9 คน และเจ้าหน้าที่ทีม 9 คน ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ไทย
ลีก 1, 2, 3 และ 4
9. การดำเนินการจัดการแข่งขัน
• รูปแบบการแข่งขัน รอบคัดเลือก (QUALIFIERS) คัดเลือกตัวแทนทีมจาก ออมสิน ลีก โปร (T3) และ ออมสิน ลีก
(T4) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) โดยใช้วิธีจับสลากเพื่อประกบคู่และระบุทีมเหย้าทีม
เยือ น และทำการแข่งขัน ตามโปรแกรมการแข่งขัน ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขัน จะใช้แบบแพ้คัดออก
(KNOCK OUT) เพื่อจะหา ทีมผู้ชนะเข้ารอบคัดเลือกในรอบต่อไป
หมายเหตุ โดยอนุโลมให้ใช้การแบ่งโซนตามภูมิภาคที่กำหนดในการแข่งขัน รายการไทยลีก 4 รายละเอีย ด
ตามภาคผนวก ก.
• รูปแบบการแข่งขัน รอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) เป็นทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก (QUALIFIERS) รวมกับทีมจาก เอ็ม150 แชมเปี้ ย นชิ พ (T2) จํานวน 32 ที ม แข่ งขัน โดยใช้วิธีจั บสลากประกบคู่ ซึ่งจะจับ สลากเป็น ที มจากรอบ
คัดเลือก (QUALIFIERS) เป็นทีมเหย้า และจับทีม เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2) เพื่อเป็นทีมเยือน
• รู ป แบบการแข่ ง ขั น รอบ 32 ที ม เป็ น ที ม จากรอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) จํ า นวน 16 ที ม รวมกั บ ที ม จาก
โตโยต้า ไทยลีก (T1) จำนวน 16 ทีม ใช้วิธีจั บสลากประกบคู่ซึ่งจะจับสลากเป็นทีมจากรอบเพลย์ ออฟ (PLAYOFF) เป็นทีมเหย้า และจับทีมจาก โตโยต้า ไทยลีก (T1) เพื่อเป็นทีมเยือน
• รูปแบบการแข่งขั นรอบ 16 ทีม จะใช้วิธีจับสลากประกบคู่ โดยทีมจาก ออมสิน ลีก (T4), ออมสิน ลีก โปร (T3),
เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2) และ โตโยต้า ไทยลีก (T1) จะได้สิทธิในการเป็นทีมเหย้าตามลำดับ
• รูปแบบการแข่งขันรอบ 8 ทีม ถึงรอบรองชนะเลิศ จะใช้วิธีจับสลากประกบคู่ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกำหนด
• การแข่งขันในรอบคัดเลือก จนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out)
- เวลาการแข่งขันครึ่งละ 45 นาที พักครึ่งไม่เกิน 15 นาที จำนวน 2 ครึ่ง
- หากเสมอกันในเวลาปกติ 90 นาที ให้ต่อเวลาพิเศษครึ่งละ 15 นาที จำนวน 2 ครึ่ง
- หากการต่อเวลาพิเศษผลการแข่งขันยังคงเสมอกัน ให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
• การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบนัดเดียว ให้ใช้สนามกลาง โดยจะแข่งขันแบบแพ้
คัดออก (Knock out) ทำนองเดียวกันกับรอบ 8 ทีมสุดท้าย
10. การพิจารณามาตรการทางวินัย และมารยาทของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ องค์กรสมาชิก และกองเชียร์
• การนับใบเหลือง
-นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง 2 ใบ ให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 นัด
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ในการแข่งขันรอบ 8 ทีม จะเริ่มนับใบเหลืองสะสมใหม่ โดยไม่นับรวมจากการแข่งขันในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้
นักกีฬาที่ติดโทษแบนจากรอบที่ผ่านมา และยังมีโทษติดค้างอยู่ ให้พักการแข่งขันในรอบต่อไปจนครบกำหนด
• ใบแดง
-นักกีฬาที่ได้รับใบเหลืองใบที่ 2 ในเกมเดียวกัน และเป็นใบแดง ให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 นัด และ
นักกีฬาที่ได้รับใบแดงโดยตรง จะต้องพักการแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะ
พิจารณาส่งรายงานผู้ตัดสินในเหตุการณ์ใบแดง เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางวินัย ของทางสมาคมที่ระบุไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ ต่อไป ทั้งนี้ให้โทษพักการแข่งขันคงค้างไว้เมื่อ ผ่านเข้ารอบต่อไปจนครบกำหนดโทษ
การกระทำผิดอื่นใดที่เกิดขึ้น ตามรายงานจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางวินัย
ของทางสมาคม ที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ
• ทีมใดที่นักกีฬาฟุตบอลถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือให้ออกจากสนามแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จากการเล่นที่
ผิดกติกาและเสียมารยาทรวมกัน ตั้งแต่ 5 คน ในทีมหนึ่งๆ จากการแข่งขัน นัดเดียวกัน จะถูกปรับเงิน 30,000 บาท
ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ
• การกระทำผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นตามรายงานจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางวินัย
ของทางสมาคม ที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ
11. สนามแข่งขัน
ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก 1, 2, 3 และ 4 ที่กำหนดโดยสมาคม
12. ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย
12.1 สถานที่จัดการแข่งขัน จะต้องได้รับมาตรฐาน ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ
ไทยลีก 1, 2, 3 และ 4 ที่กำหนดโดยสมาคม และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงจะ
สามารถใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันได้
12.2 ระบบงานรักษาความปลอดภัย จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพไทย
ลีก 1, 2, 3 และ 4 ที่กำหนดโดยสมาคมอย่างเคร่งครัด
12.3 สำหรับตัวแทนทีมจาก ออมสิน ลีกโปร (T3) และ ออมสิน ลีก (T4) ที่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ 32 ทีมได้
นั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะใช้มาตรฐานการตรวจสนาม ระบบสาธารณูปโภค และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยซึ่งผ่านการรับรองจากสมาคมที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะมาจากสมาคม และการอนุญาตให้ใช้
สนามจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากสนามแข่งขันไม่ผ่านการประเมินด้ วยเงื่อนไขใดๆ
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทางทีมเหย้าปรับปรุงจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และหากการปรับปรุง
ไม่ผ่าน หรือไม่ทันตามโปรแกรมการแข่งขันที่ได้กำหนดไว้ ทางทีมเหย้าจะต้องหาสนามเป็นกลางที่ได้มาตรฐาน
ตามที่สมาคมเป็นผู้กำหนด มาเป็นสนามแข่งขันแทน
12.4 สนามที่ขอใช้ไฟส่องสว่างเพื่อการแข่งขัน จะต้องจัดให้มีเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองที่ ส ามารถจ่ายไฟได้ทันทีเมื่อเกิด
เหตุ ก ารณ์ ไฟฟ้ า สาธารณะดั บ ลง โดยหากเกิ ด เหตุ ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งที่ ใช้ ขั ด ข้ อ ง หรื อ ฝนตกทำให้ น้ ำท่ ว มขั ง
ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก 1, 2, 3 และ 4
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13. การกำหนดวัน และเวลาแข่งขัน
• หากมีความจำเป็นและมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
หรือ สนามแข่งขันได้ตามความเหมาะสม
• ในวันและเวลาที่กำหนดให้มีการแข่งขันหากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือผู้แทนผู้ควบคุม
การแข่งขัน วินิจฉัย อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าควรงด และ / หรือ เลื่อนการแข่งขัน เช่น สภาพสนามไม่อยู่ในสภาพที่
จะใช้ได้ เช่น ฝนตกหนัก หรือสถานการณ์ ณ สนามแข่ งขันไม่อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย เช่น กำลังเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอตามมาตรการที่กำหนดหรือคนดูล้นอัฒจันทร์ออกมายืนข้างสนาม เป็นต้น ทีมที่เข้า
ร่วมการแข่งขันในวันนั้นต้องปฏิบัติตาม การตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน และ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ส่วนการกำหนดการแข่งขัน ใหม่ ให้แข่งขัน ในวัน ถัดไป หรืออยู่ในดุล ยพินิจ ของผู้
ควบคุมการแข่งขัน กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่การแข่งขันไม่สามารถดำเนินการจนจบการแข่งขันให้พิจารณา ดังนี้
- แข่งขันจนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกแต่ไม่จบ ในครึ่งเวลาหลังให้ทำการแข่งขันต่อตามเวลาที่เหลือใน
ครึ่งเวลาหลัง และให้คงรายชื่อผู้เล่นตามที่ส่งรายชื่อไว้ในวันนั้น ผลต่างประตู การคาดโทษ การไล่ออกให้คงไว้
- ทีมที่แข่งขันไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ในทุกกรณีการพิจารณาวัน เวลา
และสถานที่การแข่งขันใหม่จะแจ้งให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรืออยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน
14. การประท้วง (Protest)
องค์ กรสมาชิ กเจ้ า หน้า ที่ที มและนัก กีฬ าฟุ ตบอล ต้องปฏิ บัติ ตามระเบี ยบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับอื่นใด ซึ่งอยู่ภ ายใต้การ
ดำเนินงาน หรือโดยการอนุมัติของสมาคม ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว อย่างเคร่งครัด
14.1 กรณีมีปัญ หาใดๆเกี่ยวกับ สิทธิและคุณ สมบัติของนักกีฬ าฟุตบอล หรือ มีก ารกระทำใดๆ ที่อ้ างว่า มีผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระทำนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์คณะตุลาการและมาตรการทางวินัย
ที่จะพิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นหนังสือประท้วง หรือร้องเรียน ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ยกเว้นห้ามมิให้
ประท้วงผลการตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างทำการแข่งขัน ตามเงื่อนไขดังนี้
14.1.1 แจ้งข้อประท้วง ตามแบบที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน
2 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง
14.1.2 ต้องจัดทำหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง และ ระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ ประกอบการประท้วงด้วย โดยยื่นต่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลงทั้งนี้ หนังสือต้องลงนามโดยประธานขององค์กรสมาชิก
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
14.1.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม ต้องวางเงินค้ำประท้วง 5,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
การแข่งขันสิ้นสุดลง ดังนี้
14.1.4 ผู้ประท้วงรายใด มิได้ยื่นประท้วงเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2.1 มิได้ส่งหนังสือและหลักฐาน
ประกอบการประท้วงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2.2 มิได้วางเงินประกันการประท้วงตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 14.2.3 ไม่ถือว่าเป็นการประท้วง
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14.1.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล
14.1.6 เมือ่ ผู้ประท้วงได้ดำเนินการตามข้อ 14.2.1 – 14.2.4 และคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท รับไว้
พิจารณาแล้วคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิกที่เกี่ยวข้อง มาให้
ถ้ อ ยคำ หรื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรื อ แสดงพยานหลั ก ฐานใดๆ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทพิจารณาตัดสิน หากผลการพิจารณาแล้วปรากฏว่าการประท้วง
ไม่มีผ ล ให้ถือคำตัดสิน ของคณะกรรมการพิจ ารณาวินัยมารยาทเป็น ที่ สุด ผู้ประท้วงจะต้องถูก
ริบเงินประกันการประท้วง หากผลการพิจารณาแล้วปรากฏว่าการประท้วงมีผล และผู้ถูกประท้วง
ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน ของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ผู้ถูกประท้วงอาจยื่น อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ 15 ของบทนี้
15. การอุทธรณ์
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม
หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกและได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ
หรือองค์กรสมาชิกคู่กรณีขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนั้น องค์กรสมาชิกนั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุแห่งการอุทธรณ์และหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาและ
ชำระค่า อุ ทธรณ์ จำนวน 5,000 บาท (ห้ าพั น บาทถ้ วน) ภายใน 24 ชั่วโมง นั บแต่วั น ที่ ได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท โดยให้ ถือว่าคำสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุด และเงินที่ชำระค่าอุทธรณ์
นั้น จะคืนให้หากการอุทธรณ์เป็นผลโดยมติยกโทษให้ทั้งหมด
ทั้งนี้ หากองค์กรสมาชิกใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิใน
การอุทธรณ์ขององค์กรสมาชิกนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป และให้เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะปกครอง และ ระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาทฯ ต่อไป
16. เงินสนับสนุนและเงินรางวัล
เงิน สนับสนุน การเดินทางสำหรับทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือก (QUALIFIERS) ถึงรอบ 8 ทีม ทีมที่เป็นทีมเยือน
จะได้รับเงินสนับสนุน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินรางวัลการแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี้
- เงินรางวัลทีมชนะเลิศ จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- เงินรางวัลทีมรองชนะเลิศ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
17. ชุดแข่งขัน
- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งแบบฟอร์มสีชุดและรูป แบบชุดเหย้า –เยือน ให้กับ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน
- ไม่อนุญาตให้มีสัญลักษณ์ของการแข่งขันรายการอื่นๆ นอกเหนือจาก TOYOTA LEAGUE CUP 2020
- ในกรณี ที่ ที ม แข่ งขั น มี ผู้ ส นั บ สนุ น ที ม ที่ เป็ น ประเภทสิ น ค้ าเดี ย วกั บ ผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก การแข่ งขั น TOYOTA
LEAGUE CUP 2020 ขอความร่วมมือในการปิดชื่อของสปอนเซอร์นั้นๆ
18. การประชาสัมพันธ์
- สนามที่ใช้สำหรับการแข่งขัน สามารถติดป้ายประชาสัมพัน ธ์ภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน
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ตามที่ฝ่าย จัดการแข่งขันกำหนด
- ในกรณีทีมที่เข้าแข่งขันมีผู้สนับสนุนทีมที่เป็นประเภทสินค้าเดียวกับผู้สนับสนุนการแข่งขัน TOYOTA LEAGUE
CUP 2020 ทีมทีเ่ ข้าแข่งขันนั้นจะต้องปิดป้ายสนามหรือโลโก้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในวันแข่งขัน
- ในวัน แข่งขัน ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่ งขัน ทั้งภายใน และบริเวณ
โดยรอบของสนาม ก่อนได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- การประชาสัมพันธ์อื่นๆ ไม่ว่าจะทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ล รวมถึงเว็บไซต์ ไม่สามารถวาง โลโก้ อื่นๆ
นอกเหนือจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน TOYOTA LEAGUE CUP 2020 เท่านั้น เว้นเสียแต่ได้รับการอนุญาตจา
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ
19. บัตรผ่านประตู
- สำหรับเงินที่ได้จากค่าบัตรผ่านประตูในแต่ละนัด จะเป็นของทีมเหย้า ยกเว้นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
และรอบชิงชนะเลิศ
- ทีมเหย้าต้องจัดบัตรผ่านประตูสำหรับ VIP ให้ทีมเยือนไม่น้อยกว่า 15 ใบ ต่อ 1 นัด
- ทีมเหย้า ต้องจัดบัตรผ่านประตูสำหรับ VIP ให้สปอนเซอร์แต่ละราย จำนวน 50-150 ใบ ต่อ 1 นัด
20. สิทธิประโยชน์
- ป้ายเอบอร์ดของผู้สนับสนุนการแข่งขันจะต้องตั้งอยู่ตรงแนวนอนของสนามทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
- สำหรับการถ่ายทอดสด ทีมเหย้าที่มีความประสงค์ ที่จะทำการถ่ายทอดสดจะต้องทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ล่วงหน้ าก่อ น 7 วัน และจะต้ องมีส ปอตโฆษณาของผู้ ส นั บสนุน หลั กของการแข่งขั น ในการ
ถ่ายทอดสด
- คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือสิทธิครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาในการแข่งขันรายการนี้รวมถึงสัญลักษณ์
เหรียญ ถ้วยรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ การจะใช้สิทธิใดๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากทางฝ่ายการจัดการแข่งขัน เสียก่ อน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้น ตอนของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน รวมถึงแนวทางในการใช้อย่างถูกต้อง
21. กรณีใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย
และ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562

พลตำรวจเอก
( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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