(ร่ าง)ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอล
“ TOYOTA LEAGUE CUP 2018 ”
1. กฎ และกติกาของการแข่ งขัน
• กฎ และกติกาของการแข่งขันใช้ กฎกติกาของสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (FIFA)
• กฎ และกติกาอื่นๆ ที่นามาผนวกใช้ เป็ นกฎและกติกาตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็ นผู้กาหนด
• โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”มาประกอบการพิจารณา
2. คุณสมบัตขิ องทีมที่สามารถเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1). โตโยต้ า ไทยลีก (T1)

2). เอ็ม-150 แชมเปี ย้ นชิพ (T2)

3). ออมสิน ลีก โปร (T3)

4). ออมสิน ลีก (T4)

3. คุณสมบัติ และสิทธิของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้ าแข่ งขัน
• นักกีฬาที่ขึ ้นทะเบียนการแข่งขันฟุตบอลลีกคัพ 2018 ไม่สามารถเล่นได้ เกิน 1 ทีม ยกเว้ นแต่มีชื่อขึ ้นทะเบียนแต่
ไม่ได้ ลงทาการแข่งขันให้ ทีมนันๆ
้ สามารถย้ ายทีมได้ แต่ต้องปฎิบตั ิตามระเบียบการแข่งขัน
4. การสมัครเข้ าแข่ งขัน
• รอบคัดเลือก (QUALIFIERS) แข่งขันคัดเลือกตัวแทนทีมจาก “ออมสิน ลีก โปร (T3)” และ “ออมสิน ลีก (T4)” ปี
2018 เพื่อเข้ าแข่งขันในรอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF)
• รอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) ทีมจากรอบคัดเลือก (QUALIFIERS) รวมกับทีมจาก “เอ็ม-150 แชมเปี ย้ นชิพ (T2)”
เพื่อคัดเลือกจานวนทีม 14 ทีม เข้ าเล่นในรอบ 32 ทีม
• รอบ 32 ทีม ทีมจากรอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) จานวน 14 ทีม รวมกับทีมจาก “โตโยต้ า ไทยลีก (T1)” จานวน
18 ทีม เข้ าร่วมการแข่งขันในรอบ 32 ทีมสุดท้ าย
• เปิ ดรับสมัครทีมจากไทยลีก 4 เข้ าร่วมการแข่งขัน ตัง้ แต่ วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่ อนเวลา 12.00 น.
• เปิ ดรับสมัครทีมจากไทยลีก 3 เข้ าร่วมการแข่งขัน ตัง้ แต่ วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่ อนเวลา 12.00 น.
• เปิ ดรับสมัครทีมจากไทยลีก 2 เข้ าร่วมการแข่งขัน ตัง้ แต่ วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่ อนเวลา 12.00 น.
• เปิ ดรับสมัครทีมจากไทยลีก 1 เข้ าร่วมการแข่งขัน ตัง้ แต่ วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่ อนเวลา 12.00 น.
5. หลักฐานของนักกีฬา และเจ้ าหน้ าทีม
• รายชื่อนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่ทีม
• หนังสือการยืมตัวผู้เล่น (กรณียืมตัวจากสโมสรอื่น)
• สัญญาระหว่างนักกีฬาและสโมสร (กรณีนกั กีฬาที่ขึ ้นทะเบียนใหม่ กรณีย้ายสังกัด หรื อยืมตัว)
• กรณีนกั กีฬาต่างชาติ แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (เอกสารสี)
• ใบโอนย้ ายสังกัดสาหรับนักกีฬาต่างชาติ ใบโอนย้ ายระหว่างประเทศ (ITC)

หมายเหตุ เอกสารนักกีฬาเพิ่มเติมต้ องอัพโหลดขึ ้นทะเบียนนักกีฬาใหม่ในระบบการลงทะเบียนผู้เล่นของลีกนันๆ
้
ยกเว้ นรายชื่อนักกีฬา และเจ้ าหน้ าทีม ที่สง่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เท่านัน้
6. การส่ งรายชื่อนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่ทีม
• ส่งรายชื่ อนักกี ฬาอย่างน้ อย 20 คน แต่ไม่เกิ น 35 คน และนักกี ฬาต่างชาติไม่เกิ น 5 คน (3+1+1) ตามกฎและ
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 , 2 , 3 และ 4
• การส่งรายชื่อในแมตช์การแข่งขัน ส่งได้ ไม่เกิน 20 คน รวมนักกีฬาสารอง (11+9)
• การส่งนักกีฬาต่างชาติ ส่งได้ 5 คน (3+1+1อาเซียน) โดยสามารถลงสนามได้ 3 คน และ 1 คน ในกรณีนกั ฟุตบอล
ที่มีสญ
ั ชาติอยูใ่ นประเทศสมาชิกของ AFC หรื อ กลุม่ ประเทศอาเซียน ตามกฎ และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทย
ลีก 1
• การส่งชื่อเจ้ าหน้ าที่ทีม ส่งได้ ไม่เกิน 16 คน ตามกฎ และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 , 2 , 3 และ 4
• สาหรั บ ทีม ที่ ผ่านเข้ ารอบ 32 ที ม หรื ออยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิ ด ตลาดซือ้ ขายนักกี ฬา หรื อยื มตัวในเลกที่ 2
สามารถเปลี่ยนแปลงนักกีฬาหรื อเพิ่มเติมผู้เล่น ต้ องตามกฎและ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 , 2 , 3 และ
4 และจะสามารถลงสนามได้ ก็ตอ่ เมื่อยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ จึงสามารถลงแข่งขันได้
หมายเหตุ การส่งนักกีฬาต่างชาติ ส่งได้ 5 คน (3+1+1อาเซียน) โดยสามารถลงสนามได้ 3 คน และ 1 คน ในกรณีนกั
ฟุตบอลที่มีสญ
ั ชาติอยู่ในประเทศสมาชิ กของ AFC หรื อ กลุ่มประเทศอาเซียน ตามกฎ และระเบียบการแข่ งขัน
ฟุตบอลไทยลีก 1
7. กรณีนักกีฬาในสังกัดถูกเรียกติดทีมชาติ
• กรณีนกั กีฬาถูกเรี ยกติดทีมชาติ ชุดใดๆ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สโมสรต้ องยินยอมปล่อยตัว
นักกีฬาให้ กบั โปรแกรมการเตรี ยมทีม ของทีมชาติชดุ ต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขต่อการแข่งขันใดๆ ทังสิ
้ ้น
8. ที่น่ ังสาหรับทีม และเขตเทคนิค
• นักกีฬาสารอง 9 คน และเจ้ าหน้ าที่ทีม 9 คน ตามกฎ และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 , 2 , 3 และ 4
9. การดาเนินการจัดการแข่ งขัน
• รูปแบบการแข่งขัน รอบคัดเลือก (QUALIFIERS) ใช้ วิธีจบั สลากทีมในแต่ละโซน ทีมที่จบั ได้ ชื่อแรก จะได้ เป็ นทีม
เหย้ า และทาการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน ที่ได้ กาหนดไว้ โดยรู ป แบบการแข่งขันจะใช้ แบบแพ้ คัดออก
(KNOCK OUT) เพื่อจะหาทีมผู้ชนะเข้ ารอบคัดเลือกในรอบต่อไป โดยจะหาทีมเข้ ารอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF)
โดยการแบ่งโซนออกเป็ น 2 โซน ดังต่อไปนี ้

โซนบน จานวน 40 ทีม
1.อุบลราชธานี เอฟซี

2.ลาพูน วอร์ ริเออร์

3.กาฬสินธุ์ เอฟซี

4.แพร่ ยูไนเต็ด

5.สระแก้ ว เอฟซี

6.อยุธยา เอฟซี

7.ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี 8.อยุธยา ยูไนเต็ด

9.กาแพงเพชร เอฟซี

10.บางกอก เอฟซี

11.เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด 12.นาวิกโยธิน ยูเรก้ า เอฟซี

13.เจแอล เชียงใหม่ ยูฯ

14.เชียงราย ซิตี ้

15.น่าน เอฟซี

17.พิษณุโลก เอฟซี

18.สิงห์บรุ ี บางระจัน เอฟซี 19.นครสวรรค์ เอฟซี

20.นครแม่สอด ยูไนเต็ด

21.เกร็ กคู สายไหม ยูฯ

22.ม.นอร์ ทกรุงเทพ

23.มหาวิทยาลัยรังสิต

24.โดม เอฟซี

25.สมุทรปราการ เอฟซี

26.ม.ปทุมธานี เอฟซี

27.แอร์ ฟอร์ ซ โรบินสัน ฯ

28.บีจีซี เอฟซี

29.โคปูน วอริ เออร์

30.มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี

31.เลยซิตี ้ อาร์ แอร์ ไลน์ฯ

32.มหาสารคาม เอฟซี

33.สุรินทร์ ซูก้า โขงชีมลู ฯ 34.สกลนคร เมืองไทยฯ

35.ยโสธร เอฟซี

36.สุรินทร์ ซิตี ้

37.เมืองเลย ยูไนเต็ด

38.ศรี สะเกษ ยูไนเต็ด

39.นครราชสีมา ห้ วยแถลงฯ 40.ขอนแก่น ยูไนเต็ด

1.บ้ านบึง เอฟซี

2.เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูฯ

3.ม.เกษมบัณฑิต

4.จามจุรี ยูไนเต็ด

5.ทหารบก เอฟซี

6.เดฟโฟ เอฟซี

7.สุราษฏร์ ธานี เอฟซี

8.นรา ยูไนเต็ด

11.ราชประชา

12.สีหมอก เอฟซี

16.อุตรดิตถ์ เอฟซี

โซนล่ าง จานวน 36 ทีม

9.แกรนด์อนั ดามัน ระนองฯ 10.ตรัง เอฟซี
13.ดับบลิวยู นครศรี ฯ

14.บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูฯ

15.หัวหิน ซิตี ้

16.นนทบุรี เอฟซี

17.อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด

18.สพล.สมุทรสาคร ยูฯ

19.ลูกอีสาน เอฟซี

20.ชัยนาท ยูไนเต็ด

21.สมุทรสงคราม เอฟซี

22.นครปฐม ยูไนเต็ด

23.จันทบุรี เอฟซี

24.กองเรื อยุทธการ

25.นครนายก เอฟซี

26.ปลวกแดง ระยอง ยูฯ

27.สายมิตรกบินทร์ ยูฯ

28.อีสานดีบีช ออร่า พัทยา

29.บ้ านค่าย ยูไนเต็ด

30.สุราษฏร์ ธานี ซิตี ้

31.ปั ตตานี เอฟซี

32.หาดใหญ่ เอฟซี

35.หาดใหญ่ ซิตี ้

36.ชุมพร เอฟซี

33.คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด 34.พัทลุง เอฟซี

• รู ป แบบการแข่ ง ขัน รอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) ใช้ วิ ธี จั บ สลากประกบคู่ โดยจะมี ที ม จากรอบคัด เลื อ ก
(QUALIFIERS) และทีมจาก “เอ็ม-150 แชมเปี ย้ นชิพ (T2)” โดยจะจับสลากเป็ นทีมวางที่จะได้ เล่นเป็ นทีมเหย้ า
และจับทีม “เอ็ม-150 แชมเปี ย้ นชิพ (T2)” เพื่อเป็ นทีมเยือน
• รูปแบบการแข่งขันรอบ 32 ทีมใช้ วิธีจบั สลากประกบคู่ โดยจะมีทีมจากรอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF) จะจับสลาก
เป็ นทีมวางที่จะได้ เล่นเป็ นทีมเหย้ า และจับทีมจาก “โตโยต้ า ไทยลีก (T1)” เพื่อเป็ นทีมเยือน และเมื่อถึงรอบ 16 ทีม
จะใช้ วิธีจบั สลากประกบคู่ โดยทีมจาก “เอ็ม-150 แชมเปี ย้ นชิพ (T2)” , “ออมสิน ลีก โปร (T3)” และ “ออมสิน ลีก
(T4)” จะถูกจับให้ เป็ นทีมเหย้ า และทาการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขันได้ กาหนดไว้
• รูปแบบการแข่งขันรอบ 8 ทีม ถึงรอบรองชนะเลิศ จะใช้ วิธีจบั สลากประกบคู่ ทีมที่จบั ได้ ชื่อแรกจะได้ เป็ นทีมเหย้ า

• การแข่งขันในรอบคัดเลือก จนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ าย จะแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก (Knock out)
- เวลาการแข่งขันครึ่งละ 45 นาที พักครึ่งไม่เกิน 15 นาที แข่งขันทังหมด
้
2 ครึ่งเวลา
- หากเสมอกันในเวลา ให้ ตอ่ เวลาพิเศษครึ่งละ 15 นาที จานวน 2 ครึ่ง
- หากการต่อเวลายังคงเสมอกันให้ ตดั สินด้ วยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
• การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก (Knock out)
- เวลาการแข่งขันครึ่งละ 45 นาที พักครึ่งไม่เกิน 15 นาที แข่งขันทังหมด
้
2 ครึ่งเวลา
- หากเสมอกันในเวลา ให้ ตอ่ เวลาพิเศษครึ่งละ 15 นาที จานวน 2 ครึ่ง
- หากการต่อเวลายังคงเสมอกันให้ ตดั สินด้ วยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
• การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบนัดเดียว (สนามกลาง)
- เวลาการแข่งขันครึ่งละ 45 นาที พักครึ่งไม่เกิน 15 นาที แข่งขันทังหมด
้
2 ครึ่งเวลา
- หากเสมอกันในเวลา ให้ ตอ่ เวลาพิเศษครึ่งละ 15 นาที จานวน 2 ครึ่ง
- หากการต่อเวลายังคงเสมอกันให้ ตดั สินด้ วยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
ระยะเวลาการแข่ งขัน
- รอบคัดเลือก (QUALIFIERS)
รอบคัดเลือก นัดที่ 1 ทาการแข่งขันในวันที่พธุ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รอบคัดเลือก นัดที่ 2 ทาการแข่งขันในวันที่พธุ 7 มีนาคม 2561
รอบคัดเลือก นัดที่ 3 ทาการแข่งขันในวันที่พธุ 14 มีนาคม 2561
- รอบเพลย์ ออฟ (PLAY-OFF)
ทาการแข่งขันในวันที่พธุ 18 เมษายน 2561
- รอบ 32 ทีม (ROUND OF 32 TEAMS)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 13 มิถนุ ายน 2561
- รอบ 16 ทีม (ROUND OF 16 TEAMS)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
- รอบก่อนรองชนะเลิศ (QUARTER FINAL ROUND) ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
- รอบรองชนะเลิศ (SEMI FINAL ROUND)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
- รอบชิงชนะเลิศ (FINAL ROUND)
ทาการแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561
10. การนับใบเหลือง – แดง
ใบเหลือง : นักกีฬาที่ได้ รับใบเหลือง 2 ใบ ให้ พกั การแข่งขันในนัดต่อไป 1 นัด และนักกีฬาที่ได้ รับใบเหลือง 2 ใบในรอบ
เพลย์ ออฟ เมื่อผ่านเข้ ารอบ 32 ทีมแล้ ว จะไม่นามานับในรอบต่อไป แต่ถ้าได้ รับ 2 ใบเหลือง โทษพักการแข่งขัน จะนับต่อในรอบต่อไป
ใบแดง : นักกีฬาที่ได้ รับใบเหลืองใบที่ 2 ในเกมเดียวกัน และเป็ นใบแดง ให้ พกั การแข่งขันในนัดต่อไป 1 นัด หรื อ
นักกีฬาที่ได้ รับใบแดงโดยตรง ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาตามใบรายงานของผู้ตดั สิน ว่าใบแดงนัน้ ได้ มาจากสาเหตุ
ใด และพิจารณาตามความเหมาะสมว่านักกีฬาจะต้ องถูกพักการแข่งขัน 1 นัดหรื อมากกว่านัน้ และให้ โทษพักการแข่งขันคงค้ างไว้ เมื่อ
ผ่านเข้ ารอบต่อไป
หมายเหตุ หากเกิดกรณีเหตุการณ์ใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็ นนักฟุตบอล
หรื อเจ้ าหน้ าที่ หรื อกองเชียร์ ที่ดี ตามรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันหรื อผู้ตดั สิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิพิจารณาโทษ
หรื อปรับเงิน ตามมติของกรรมการพิจารณามารยาทโดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ ทังสิ
้ ้น ตามระเบียบการแข่งขัน

11. สนามแข่ งขัน
• ตามระเบียบกฎ และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 , 2 , 3 และ 4 ที่กาหนดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ
12. ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย
12.1 สนามสาหรับแข่งขัน จะต้ องได้ มาตรฐานทังระบบสาธารณู
้
ปโภค ระบบการรักษาความปลอดภัย และผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบของฝ่ ายจัดการแข่งขัน (Match Commissioner) ตามมาตรฐานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
กาหนด ซึง่ เป็ นตัวแทนที่สง่ มา จึงจะสามารถใช้ เป็ นสนามทางการแข่งขันได้
12.2 สาหรับตัวแทนทีมจาก “ออมสิน ลีก โปร (T3)” และ “ออมสิน ลีก (T4)” ที่สามารถผ่านเข้ าไปแข่งขัน
ในรอบ 32 ทีมได้ นนั ้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะใช้ มาตรฐานการตรวจสนาม ระบบสาธารณูปโภค และระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งผ่านการรับรองจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้ กาหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ และการอนุญ าตให้ ใช้ สนามจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากสนามแข่งขันไม่ผ่านการ
ประเมินด้ วยเงื่อนไขใดๆ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้ งให้ ทางทีมเหย้ าปรับปรุ งจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และหากการ
ปรับปรุงไม่ผา่ นหรื อ ไม่ทนั ตามโปรแกรมการแข่งขันที่ได้ กาหนดไว้ ทางทีมเหย้ าจะต้ องหาสนามเป็ นกลางที่ได้ มาตรฐานตามที่สมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็ นผู้กาหนด มาเป็ นสนามแข่งขันแทน
12.3 สนามที่ขอใช้ ไฟส่องสว่างเพื่ อการแข่งขั น จะต้ องจัด ให้ มีเครื่ องปั่ น ไฟฟ้า สารองที่ สามารถจ่ายไฟได้ ทันที เมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์ไฟฟ้าสาธารณะดับลง และสามารถให้ ความแสงสว่างแก่สนามได้ ไม่น้อยกว่าแสงสว่างที่ ใช้ จากไฟฟ้าสาธารณะ
12.3.1 กรณีไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้ สอ่ งสนามขัดข้ อง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาหรับใช้ สอ่ งสนามแข่งขันขัดข้ อง จนไม่สามารถดาเนินการแข่งขันต่อไปได้ ในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังต่อไปนี ้
(1) ไฟฟ้าส่องสนามขัดข้ องมากกว่า 3 ครัง้ ในระหว่างการแข่งขัน
(2) ไฟฟ้าส่องสนามขัดข้ องเป็ นระยะเวลารวมกันทังหมดเกิ
้
นกว่า 60 นาที องค์กรสมาชิกที่เป็ น
ทีมเหย้ า มีโทษถูกปรับแพ้ และถูกปรับเงิน 50,000 บาท และต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายให้ แก่ “เจ้ าหน้ าที่จดั การ
แข่งขัน” ตามที่จ่ายจริ ง และต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายให้ แก่ทีมเยือนตามที่จ่ายจริ ง
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท องค์กรสมาชิกที่เป็ นทีมเหย้ า ต้ องมีเครื่ องปั่ นไฟฟ้าสารอง หากไม่มี หรื อ มีแต่ไม่
สามารถใช้ การได้ ปรับเงิน 50,000 บาท
12.3.2 กรณีฝนตกทาให้ น ้าท่วมขังสนามแข่งขัน
(1) หากฝนตกก่อนเวลาเริ่ มการแข่งขัน หากไม่ใช่เหตุสดุ วิสยั องค์กรสมาชิกทีมเหย้ าต้ องจัดการ
ระบายน ้าจนสามารถแข่งขันได้ ภายในเวลา 60 นาที นับตังแต่
้ ฝนหยุดตก หากดาเนินการไม่ได้ ต้ องถูก
ลงโทษปรับแพ้ และถูกปรับเงิน 50,000 บาท และ ต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายให้ แก่ “เจ้ าหน้ าที่จัดการแข่งขัน ”
ตามที่จ่ายจริ ง และต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายให้ แก่ทีมเยือนตามที่จ่ายจริ ง ไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท
(2) หากฝนตกระหว่างการแข่งขัน จนผู้ตดั สินต้ องให้ พกั การแข่งขันไปเป็ นการชัว่ คราว เมื่อฝน
หยุดตกแล้ วให้ ดาเนินการระบายน ้าที่ทว่ มขังอยูอ่ อกไปจนสามารถใช้ ทาการแข่งขันต่อได้ ภายใน 60 นาที
นับตังแต่
้ ฝนหยุดตก หากเลยเวลาดังกล่าวไปแล้ ว ยังไม่สามารถใช้ สนามทาการแข่งขันได้ และโดยไม่ใช่
เหตุสดุ วิสยั ต้ องถูกลงโทษปรับแพ้ และถูกปรับเงิน 50,000 บาท และ ต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายให้ แก่ “เจ้ าหน้ าที่

จัดการแข่งขัน ” ตามที่จ่ายจริ ง และต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายให้ แก่ทีมเยือนตามที่
จ่ายจริ ง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
หมายเหตุ อ้ างอิงจากระเบียบว่าด้ วยการลงโทษ วินยั มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2559 แก้ ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 2) พ.ศ.2560
13. การเปลี่ยนแปลงกาหนดวัน เวลาแข่ งขัน
- หากมีความจาเป็ น และมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง “คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” อาจเลือ่ น หรื อเปลีย่ นแปลงวัน เวลา หรื อ
สนามแข่งขัน ได้ ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้ งให้ ทีมทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง ก่อนเริ่ มเวลาการแข่งขัน
- ในวันและเวลาที่กาหนดให้ มีการแข่งขัน หากมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้นที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อผู้แทนคณะกรรมการ
(ผู้ควบคุมการแข่งขัน) วินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่าควรงดและ / หรื อ เลื่อนการแข่งขัน เช่น สภาพสนามไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ ได้
เช่น ฝนตกหนัก ฯลฯ หรื อสถานการณ์ ณ สนามแข่งขันไม่อยูใ่ นสภาพที่มีความปลอดภัย เช่น กาลังเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยไม่
เพียงพอตามมาตรการที่กาหนดหรื อคนดูล้นอัฒจันทร์ ออกมายืนข้ างสนาม เป็ นต้ น ทีมที่เข้ าร่ วมการแข่งขันในวันนันต้
้ องปฏิบตั ิตาม
การตัดสินใจของ “คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หรื อ “ผู้ควบคุมการแข่งขัน” และจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ส่วนการกาหนดการ
แข่งขันใหม่ ให้ แข่งขันในวันถัดไป หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ ผู้ควบคุมการแข่งขัน กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ที่การแข่งขันไม่สามารถดาเนินการ
จนจบการแข่งขันให้ พิจารณา ดังนี ้
* แข่งขันจนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกแต่ไม่จบ ในครึ่งเวลาหลังให้ ทาการแข่งขันต่อตามเวลาที่เหลือในครึ่ง
เวลาหลัง และให้ คงรายชื่อผู้เล่นตามที่สง่ รายชื่อไว้ ในวันนัน้ ผลต่างประตู การคาดโทษ การไล่ออกให้ คงไว้
* ทีมที่แข่งขันไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายต่อฝ่ ายจัดการแข่งขันได้ ในทุกกรณี
* การพิจารณาวัน เวลา และสถานที่การแข่งขันใหม่จะแจ้ งให้ ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14. ค่ าตอบแทนและรางวัล
เงินสนับสนุนการเดินทางสาหรับทีมเยือนตังแต่
้ รอบคัดเลือก (QUALIFIERS) ถึงรอบ 8 ทีม ทีมที่เป็ นทีมเยือน จะได้ คา่
ตอบแทน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
เงินรางวัลการแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี ้
- เงินรางวัลทีมชนะเลิศ จานวน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน)
- เงินรางวัลทีมรองชนะเลิศ จานวน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
15. ชุดแข่ งขัน
- ทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องส่งสีและรูปแบบชุดเหย้ า – เยือน ให้ กบั ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
- ไม่อนุญาตให้ มีสญ
ั ลักษณ์ของการแข่งขันรายการอื่นๆ นอกเหนือจาก “TOYOTA LEAGUE CUP 2018”
- ในกรณีที่ทีมแข่งขันมีผ้ สู นับสนุนทีมที่เป็ นประเภทสินค้ าเดียวกับผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน “TOYOTA LEAGUE CUP
2018" ขอความร่วมมือในการปิ ดชื่อของสปอนเซอร์ นนๆ
ั้
16. การประชาสัมพันธ์
- สนามที่ใช้ สาหรับการแข่งขันสามารถติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใน และบริ เวณโดยรอบ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดไว้
- ในกรณีที่ทีมที่เข้ าแข่งขันมีผ้ สู นับสนุนทีมที่เป็ นประเภทสินค้ าเดียวกับผู้สนับสนุนการแข่งขัน “TOYOTA LEAGUE CUP
2018” ทีมที่เข้ าแข่งขันนันจะต้
้ องปิ ดป้ายสนามหรื อโลโก้ ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ในวันแข่งขัน

- ในวันแข่งขันไม่อนุญาตให้ จดั กิจกรรมใดๆ ก็ตามก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน ทังภายใน
้
และบริ เวณโดยรอบของ
สนามกีฬาฟุตบอลฯ ก่อนได้ รับการอนุญาตจากฝ่ ายจัดการแข่งขัน
- การประชาสัมพันธ์อื่นๆ ไม่วา่ จะทางสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ ้ล รวมถึงเว็บไซต์ ไม่สามารมวางโลโก้ อื่นๆ
นอกเหนือจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน “TOYOTA LEAGUE CUP 2018" เท่านัน้ เว้ นเสียแต่ได้ รับการอนุญาตจากฝ่ าย
จัดการแข่งขันเป็ นกรณีพิเศษ
17. บัตรผ่ านประตู (Ticketing)
- สาหรับเงินที่ได้ จากค่าบัตรผ่านประตูในแต่ละนัด จะเป็ นของทีมเหย้ า (Home Team) ยกเว้ นการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศ
- ทีมเหย้ า (Home Team) ต้ องจัดตัว๋ ที่ดีที่สดุ (VIP) ให้ ทีมเยือน (Away Team) ไม่น้อยกว่า 15 ใบ ต่อ 1 แมตช์
- ทีมเหย้ า (Home Team) ต้ องจัดตัว๋ ที่ดีที่สดุ (VIP) ให้ สปอนเซอร์ แต่ละเจ้ า จานวน 50-150 ใบ ต่อ 1 แมตช์
18. สิทธิประโยชน์
- ป้ายเอบอร์ ดของผู้สนับสนุนการแข่งขันจะต้ องตังอยู
้ ต่ รงแนวนอนของสนามทุกครัง้ ที่มีการแข่งขัน
- สาหรับการถ่ายทอดสด ทีมเหย้ าที่มีความประสงค์ที่จะทาการถ่ายทอดสดจะต้ องทาหนังสือแจ้ งคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันล่วงหน้ า ก่อน 7 วัน และจะต้ องมีสปอตโฆษณาของผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในการถ่ายทอดสด
- ฝ่ ายจัดการแข่งขันถือสิทธิครอบครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในการแข่งขันรายการนี ้ รวมถึงสัญลักษณ์ เหรี ยญ ถ้ วยรางวัล
ในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี ้ การจะใช้ สทิ ธิใดๆ ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จะต้ องมีหนังสืออนุญาตจากทางฝ่ ายการ
จัดการแข่งขันเสียก่อน และต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขันตอนของฝ่
้
ายจัด รวมถึงแนวทางในการใช้ อย่างถูกต้ อง
19. สิ่งที่ไม่ ได้ กล่ าวถึง ในกฎระเบียบฉบับนี ้
หากมีเหตุก ารณ์ ใดๆ เกิ ด ขึน้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะใช้ ก ฎ กติก า อ้ างอิ งจากระเบี ย บว่าด้ วยการลงโทษ วินัย
มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2559 แก้ ไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 2) พ.ศ.2560) และคาตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณา วินยั มารยาท ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ ถือเป็ นข้ อสิ ้นสุด จะอุทธรณ์
ใดๆ หรื อนาไปฟ้องศาลมิได้

