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ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ฤดูกาล 2565/66 
Thailand Semipro League 2022/23 

............................................................................................................................................................................ 
ด้วย กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ เป็นกีฬาท่ีเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย สร้างระเบียบวินัยให้กับผู้เล่น 

ทั้งยังเป็นกีฬาที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน และเป็นกีฬาที่ประหยัด จึงท าให้เป็นที่นิยมของทุกชนชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาจากกีฬาสมัครเล่นมาสู่กีฬาอาชีพ  
 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่นขึ้น 
โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่นรายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก และการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่นรายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสมัครเล่น ได้แสดงความสามารถ
ทางการกีฬา และยกระดับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาฟุตบอล ให้
มีความสามารถถึงระดับที่จะทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อ ๆ ไป  ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก
สมัครเล่น ทั้ง 2 รายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ก าหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่นแต่ละรายการขึ้น
เป็นการเฉพาะ 
ข้อ 1 ค านิยามการแข่งขัน 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการนี้ เรียกว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่น รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก หรือ

เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Thailand Semipro League ช่ือย่อ TS 

ส าหรับค านิยามใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ค านิยามตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล

ลีกอาชีพของประเทศไทย 

ข้อ 2. คุณสมบัติ และสิทธิของสโมสรในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
2.1 เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมโดยช าระ

ค่าธรรมเนียมถูกต้องตามที่สมาคมก าหนด 
2.2 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครในนามบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ 
2.3 ไม่เป็นสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 3 และรายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ใน

ฤดูกาล 2565/66 
2.4 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สโมสรต้องจ่ายค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวนเงิน 40,000 บาท ตามขั้นตอนที่

ก าหนด 
2.5 สโมสรต้องวางเงินค่าประกันทีม จ านวนเงิน 60,000 บาท  

 สโมสรใดที่ขอถอนทีม หรือถูกพิจารณาให้ถอนทีม เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือไม่
เดินทางไปท าการแข่งขันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ภายหลังจากที่ฝุายจัดการแข่งขันได้ด าเนินการรับสมัครแล้ว จะถูกริบเงินประกัน 
และฝุายจัดการแข่งขันอาจเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
 การคืนเงินค่าประกันทีม จะด าเนินการคืนเงินให้สโมสรภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการแข่งขัน โดยสโมสรจะต้องช าระ
ค่าปรับที่เกิดขึ้นในการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อน หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สโมสรจะไม่สามารถรับเงินค่าประกันทีมคืนได้ 

2.6 เอกสารประกอบและขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน สโมสรจะต้องด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี ้
2.6.1 น าส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมลายเซ็นผู้มีอ านาจลงนาม ตามรูปแบบท่ีฝุาย
จัดการแข่งขันก าหนด 
2.6.2 น าส่งหลักฐานแสดงการช าระเงินการเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
2.6.3 น าส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และ โอนเงินค่าประกันทีม  
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2.6.4 สโมสรจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของสโมสร และข้อมูลที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนดให้ครบถ้วน 
ผ่านระบบออนไลน์ของฝุายจัดการแข่งขัน  
2.6.5 น าส่งส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตามช่ือเจ้าของสิทธิ เพื่อใช้ส าหรับการคืนเงินค่าประกันทีม 
2.6.6 น าส่งหลักฐานการใช้สถานท่ีจัดการแข่งขัน (Stadium book) เพื่อเป็นสนามทีมเหย้า ตามเง่ือนไข
และมาตรฐานทีฝุ่ายจัดการแข่งขันก าหนด ทั้งนี้ สถานที่จัดการแข่งขันจะต้องไม่ใช้ร่วมกับองค์กรสมาชิกอื่น  
2.6.7 น าส่งหลักฐานชุดที่จะใช้แข่งขัน  จะต้องส่งรูปภาพชุดแข่งขันจริง 3 ชุด และชุดผู้รักษาประตู 3 ชุด 
(ตามแบบฟอร์ม) โดยชุดแข่งขันแต่ละชุดจะต้องมีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน จะต้องเป็นโทนสีเข้มและสีสว่าง 
น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.7 สโมสรต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ตามวัน และเวลา ท่ีฝุายจัดการแข่งขันก าหนด เพื่อรับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 

ข้อ 3 คุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าแข่งขัน 

3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี นับถึงปีท่ีสมัคร 
3.2 ไม่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ 
3.3 ไม่เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 3 ประจ า

ฤดูกาล 2565/66 
     โดยรายชื่อนักกีฬาท่ีขึ้นทะเบียน สามารถตรวจสอบได้ตามช่องทางที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด  

3.4 ฝุายจัดการแข่งขัน จะประกาศรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสโมสรใดส่งนักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ อันเป็นคุณลักษณะต้องห้ามที่มิอาจเห็นได้โดยประจักษ์ชัด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบพิสูจน์ก็ดี หรือ
ส่งนักกีฬามีผิดคุณลักษณะอื่นใดก็ดี หรือส่งนักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติก็ดี สโมสรอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบ และใช้
สิทธิประท้วงสโมสรที่ส่งช่ือได้ โดยแจ้งข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กับฝุายจัดการแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จะหมดสิทธิประท้วง และ สมาคมจะไม่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณา
อีกไม่ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงแก่สมาคมในทางใดก็ตาม 
ข้อ 4.การสมัคร และการส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

4.1 สโมสรต้องส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 30 คน โดยต้องมีนักกีฬา
ฟุตบอลในต าแหน่งผู้รักษาประตูอย่างน้อย 3 คน 

4.2 สโมสรต้องส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลชุดแรก ไม่น้อยกว่า 20 คน ตามระยะเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขัน
ก าหนด หากไม่ด าเนินการหรือส่งไม่ครบจ านวน สโมสรจะถูกถอนทีมออกจากการแข่งขัน  

4.3 ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลชุดแรก สโมสรใดแจ้งขอถอนรายช่ือนักกีฬา หรือ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาออกจากทีม จะเสียจ านวนโควต้านักกีฬาฟุตบอล ตามข้อ 4.1 

4.4 อนุญาตให้ใช้หมายเลขบนหลังเสื้อได้ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 99 ซึ่งสงวนสิทธ์ิหมายเลขบนหลังเสื้อหมายเลข 
1 ให้แก่ผู้รักษาประตูเท่าน้ัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขระหว่างฤดูกาลจะกระท าไม่ได้ 

4.5 ให้สโมสรส่งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีทีม ได้ไม่เกิน 9 คน โดยจะต้องมีต าแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนจ านวน 1 คน โดยหัวหน้าผู้
ฝึกสอน ต้องมีประกาศนียบัตรระดับ C License หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีการรับรองจากสมาคม หรือเอเอฟซี หรือฟีฟุา 

4.6 หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนของนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าท่ีทีม มีดังนี้ 
4.6.1 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 

4.6.2 สัญญาการว่าจ้าง หรือบันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์กรสมาชิกกับนักกีฬาฟุตบอล 
4.6.3 หลักฐานการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอล จากต้นสังกัดเดิม 
4.6.4 รูปถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 
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4.6.5 รูปถ่ายระบบดิจิตอล ลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า 

      4.7 ให้สโมสรส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าท่ีทีมตามจ านวนและตามแบบฟอร์มที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด เพื่อ

ท าการขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เอฟซีเอส บนเว็บไซด์ บริษัท ไทยลีก จ ากัด ในช่วงเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 

ข้อ 5. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 

      5.1 สมาคมแต่งตั้งให้ฝุายจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการ

แข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีใดท่ีระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ และเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้ฝุายจัดการแข่งขันด าเนินการ

ไปพลางก่อน แล้วให้รีบรายงานต่อสภากรรมการเพื่อขออนุมัติโดยเร็ว  

       5.2 ฝุายจัดการแข่งขัน มีอ านาจในการงดรับสมัคร หรือตัดสิทธิสโมสรที่มิได้ด าเนินการตามระเบียบนี้  

5.3 รูปแบบของรอบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ 
5.3.1 รอบแบ่งตามภูมิภาค  
มีจ านวน 6 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละภูมิภาค จ านวน 1 หรือ 2 เลก (ขึ้นอยู่กับจ านวนทีมที่เข้า
ร่วมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค) ซึ่งฝุายจัดการแข่งขันจะก าหนดให้แต่ละทีมแข่งขันเป็นทีมเหย้า เป็นทีมเยือน โดยใช้กฎและ
กติกาการแข่งขัน Laws of the Game 

5.3.2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
ให้ทีมรายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแบ่งตามภูมิภาค ทั้ง 6 ภูมิภาค ที่มีคะแนนสะสม

อันดับหนึ่งตามตารางคะแนนของแต่ละภมูิภาค รวม 6 ทีม ได้สิทธิไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ หากภูมิภาคใดไม่
มีการแข่งขัน ฝุายจัดการแข่งขันจะพิจารณาน าทีมชนะเลศิระดับภูมิภาครายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ในภูมิภาคนั้นเข้าร่วม
แข่งขันแทนได้ โดยฝุายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 
      5.4 การจัดอันดับรอบแบ่งตามภูมิภาค  

 5.4.1 ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิน้สุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลศิในแต่ละภมูิภาค ส่วนทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะถูก

จัดอันดับลดหลั่นกัน ตามคะแนนรวมที่ได้จนถึงทีมสุดท้าย 

5.4.2 รอบแบ่งตามภูมิภาค ในกรณีที่ภูมิภาคใดมีทีมมากกว่า 1 ทีมขึ้นไปได้คะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 

หรือสิ้นสุดฤดูกาลระหว่างการแข่งขัน ให้ใช้เกณฑ์พิจารณาการจัดอันดับเรียงล าดับดังนี้ 

5.4.2.1 พิจารณาจากผลการแข่งขัน ระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา (Head to Head or 

Mini League)  

5.4.2.2 พิจารณาจากผลต่างของประตไูดแ้ละประตเูสยี (Goals Difference) ของทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันท่ี

เคยแข่งกันมา โดยไม่นับตามกฎการท าประตูทีมเยือน  

5.4.2.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ของทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันท่ีเคยแข่งกันมา  

5.4.2.4 พิจารณาจากผลต่างประตูได้ และประตูเสีย (Goals Difference) ของทุกนัดที่ผ่านมา  

5.4.2.5 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ของทุกนัดที่ผ่านมา 

5.4.2.6 พิจารณาจากคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) ตามข้อ 5.5 

5.4.2.7 ใช้วิธีจับสลากตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 

5.4.2.8 ในกรณีพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามล าดับแล้ว หากได้เกณฑ์ตัดสินตามข้อหนึ่งข้อใด 

แล้วให้ยุติการพิจารณาข้อต่อไป 

5.4.3 รอบแบ่งตามภูมิภาค ในระหว่างการแข่งขัน และยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขัน ในการจัดอันดับเพื่อแสดงใน

ตารางคะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา เรียงล าดับดังนี้  
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5.4.3.1 พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดเรียงล าดับลดหลั่นกันไป 

5.4.3.2 ถ้าคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย 

5.4.3.3 ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูเฉพาะประตูได้ 

5.4.3.4 ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูจากจ านวนนัดที่ชนะ 

       5.5 การพิจารณาคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) 

5.5.1 ใบเหลือง และใบแดงของแต่ละทีมที่ได้รับในการแข่งขันแต่ละนัด จะถูกน าไปนับคะแนนเพื่อใช้พิจารณาเพื่อ

จัดล าดับในตารางคะแนน ดังนี้ 

5.5.1.1 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ 1 คะแนน 

5.5.1.2 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบแดง ในกรณีที่ได้รับใบเหลืองเป็นใบที่ 2 จะได้คะแนนสะสม 3 คะแนน 

5.5.1.3 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ 3 คะแนน 

5.5.1.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง และได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสม 4 คะแนน  

5.5.2 ทีมที่มีคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสมน้อยที่สุด จะถูกพิจารณาให้จัดอันดับอยู่ในล าดับที่ดีที่สุดในตาราง

คะแนน ตามข้อ 5.4.2.6 

 5.6 รูปแบบการแข่งขัน  
5.6.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที  
5.6.2 การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้พัก 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 
30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที โดยไม่มีการพัก และหากผลการแข่งขันยัง เสมอกันอีก ให้ตัดสิน
ด้วยการเตะจากจุดเตะโทษ 

       5.7 ส าหรับการตัดสินด้วยการเตะจากจุดเตะโทษ ให้ใช้วิธีตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคม ได้ประกาศใช้แล้ว 
       5.8 การก าหนดวันเวลาแข่งขัน การยกเลิกการแข่งขันของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่ปฏิบัติผิด
ระเบียบการแข่งขัน เมื่อฝุายจัดการแข่งขันได้ด าเนินการประกาศไปแล้ว ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามทุก
ประการ และถือเป็นที่สุด 

5.9 ในวันและเวลาที่ก าหนดให้มีการแข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น และฝุายจัดการแข่งขัน หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขัน เนื่องจากสภาพสนามไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ท าการแข่งขัน หรือไม่อยู่ใน
สภาพที่มีความปลอดภัยส าหรับการจัดการแข่งขัน เช่น ฝนตกหนักน้ าท่วมสนาม ก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่
เพียงพอตามมาตรการที่ก าหนด เป็นต้น ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันน้ัน ต้องปฏิบัติตามค าช้ีขาดของฝุายจัดการแข่งขัน หรือ
ผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ส่วนการก าหนดการแข่งขันใหม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของฝุายจัดการ
แข่งขัน และผู้ควบคุมการแข่งขนัพิจารณาร่วมกัน     

 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่การแข่งขันไม่สามารถด าเนินการจนจบการแข่งขันได้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
5.9.1  ในกรณีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นก่อนท าการแข่งขัน โดยมิใช่การกระท าความผิดของฝุายใดฝุายหนึ่ง เช่น 

ไฟฟูาส่องสนามดับเพราะฟูาผ่าท าให้ระบบไฟฟูาเสียหาย หรือฝนตกหนักท าให้มีน้ าท่วมขังสนาม ซึ่งแต่ละกรณีที่
เกิดขึ้นได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันไปไม่น้อยกว่า 60 นาที และผู้ตัดสินเห็นว่าแต่ละกรณีไม่สามารถท าการ
แข่งขันต่อไปได้จึงสั่งให้ยุติการแข่งขัน และให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยให้ท าการแข่งขันใน
วันท่ีเหมาะสม หรือวันอ่ืนตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด ส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าท่ีของแต่ละฝุาย ที่จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

เหตุสุดวิสัยดังกล่าวในวรรคต้น หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โดยมิใช่การกระท าความผิดของฝุายใดฝุาย
หนึ่ง ซึ่งผู้ตัดสินเห็นว่าไม่สามารถท าการแข่งขันได้ ให้มีค าสั่งยุติการแข่งขัน และให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการ
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แข่งขันออกไป โดยให้ท าการแข่งขันในวันที่เหมาะสม หรือวันอื่นตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด โดยท าการ
แข่งขันเฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ และให้คงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล ผลต่างประตู การคาดโทษ การไล่ออก ไว้ตามเดิม 
ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝุายเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้จัดการ
ทีมของสองทีมคู่แข่งขัน เห็นว่าหลังจากล่วงเลยเวลาแข่งขันไปไม่น้อยกว่า 60 นาที หากขยายระยะเวลารอออกไป
อีกช่ัวขณะหนึ่ง จะสามารถท าการแข่งขันได้แน่นอนและทุกฝุายมีความเห็นชอบร่วมกัน ก็สามารถขยายระยะเวลา
ออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นาที 

5.10  มาตรฐานของสถานท่ีจัดการแข่งขัน 
5.10.1 สนามแข่งขัน  
    เป็นพื้นสนามหญ้าธรรมชาติ หรือ หญ้าสังเคราะห์ (หญ้าเทียม) โดยต้องเป็นสีเขียว 
             ความยาว : ตั้งแต่ 100 เมตร แต่ไม่เกิน 110 เมตร (ขนาดความยาวที่แนะน า 105 เมตร) 
             ความกว้าง : ตั้งแต่ 64 เมตร  แต่ไม่เกิน 75 เมตร (ขนาดความกว้างที่แนะน า 68 เมตร) 
5.10.2 ที่น่ังนักกีฬาฟุตบอลส ารอง 

มีที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลส ารอง และเจ้าหน้าท่ีทีม ฝั่งละไม่น้อยกว่า 18 ที่น่ัง โดยให้นั่งได้เฉพาะ  
ผู้ที่ส่งรายชื่อในวันแข่งขันเท่านั้น 

5.10.3 ห้องส าหรับทีมเหย้าและทีมเยือน จ านวนทีมละ 1 ห้อง โดยต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
มีห้องอาบน้ า 4 ห้อง  
มีห้องสุขาพร้อมสุขภัณฑ์ ทีมละ 2 ห้อง  
มีที่นั่งภายในห้อง ส าหรับนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม อย่างน้อย 30 คน  
กระดานไวท์บอร์ด พร้อมปากกา และแปรงลบกระดาน 1 ชุด  
ตู้เย็น 1 ตู้ หรือ ถังบรรจุน้ าแข็งขนาดไม่ต่ ากว่า 200 ลิตร 1 ถัง 
มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
มีทางเดินที่เข้าถึงได้โดยตรง เป็นส่วนตัว และได้รับการปูองกัน รวมไปถึงความปลอดภัยใน
การเข้า/ออกจากสนามแข่งขัน 

5.10.4 ห้องและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทีมงานผู้ตัดสิน 
มีห้องอาบน้ า 1 ห้อง  
ห้องสุขาพร้อมสุขภัณฑ์ 1 ห้อง  
มีที่นั่ง ส าหรับผู้ตัดสินอย่างน้อย 5 คน  
โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 5 ตัว  
ตู้เย็น 1 ตู้ หรือ ถังบรรจุน้ าแข็งขนาดไม่ต่ ากว่า 100 ลิตร 1 ถัง 
มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
มีทางเดินที่เข้าถึงได้โดยตรง เป็นส่วนตัว และได้รับการปูองกัน รวมไปถึงความปลอดภัยใน
การเข้า/ออกจากสนามแข่งขัน 

5.10.5 ห้องท างานผู้ควบคุมการแข่งขัน และห้องประชุม 
ห้องประชุม (ขนาดอย่างน้อย 50 ตร.ม.) เพื่อจุคนอย่างน้อย 20 คน  
มีโต๊ะประชุม และเก้าอี้ ส าหรับผู้แทน และผู้สนับสนุน 
มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย Wireless 
มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) 1 เครื่อง 
มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม (กระดาษ และหมึกเติม) 

5.10.6 ลูกฟุตบอลมาตรฐานเบอร์ 5 โดยฝุายจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
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5.10.7 พื้นที่อบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลส ารอง ให้อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ว่างด้านข้างของเส้นข้าง 
หรือทางด้านหลังปูายผู้สนับสนุน ด้านหลังประตู 
5.10.8 ประตู และประตูส ารอง 

มีเสาประตู และคานประตู จะต้องท ามาจากอะลูมิเนียม หรือ วัสดุที่คล้ายคลึงกัน และต้องมี
ลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี โดยจะต้องเป็นไปตาม the Laws of the Game ที่ทาง IFAB 
ได้ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
ระยะห่างระหว่างเสา 7.32 เมตร  
ระยะห่างจากขอบด้านล่างของคานประตูถึงพื้นดิน 2.44 เมตร  
เสาประตูและคานประตูต้องเป็นสีขาว  
เสาประตู และคานประตูจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักกีฬาฟุตบอล 

    ประตูส ารอง ต้องมีจัดไว้พร้อมส าหรับใช้งานได้ทันที 
5.10.9 ที่น่ังของเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันเพื่อน่ังชมการแข่งขัน 

มีหลังคาปกคลุม และมีที่นั่งอย่างน้อย 3 ที่นั่ง ส าหรับผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ประเมินผู้
ตัดสิน โดยมีการปูองกัน และปลอดจากผู้ชมทั่วไป และสื่อมวลชน 
ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลาง หรือใกล้กับเส้นกึ่งกลางมากที่สุด และสามารถเข้าสู่ห้องแต่งตัวของทีม
และผู้ตัดสินได้ง่าย 
มีโต๊ะ และเก้าอ้ี (ส าหรับ 3 ท่ีนั่ง)  
มีเต้ารับไฟฟูา 2 ชุด  
มีอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย Wireless 

5.10.10  ห้องที่ท างานสื่อมวลชน 
มีห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 เครื่อง (50 ตร.ม.)  
มีโต๊ะท างาน จ านวนส าหรับ 10 คน และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม (กระดาษ และหมึกเติม) 
มีข้อมูลด้านการบริการ, อาหาร และ การคมนาคมขนส่ง 
มีที่ตั้งอยู่ด้านเดียวกับที่น่ังสื่อมวลชนในสนามแข่งขัน ห้องแถลงข่าว และมิกซ์โซน 

5.10.11  ที่น่ังสื่อมวลชนเพื่อน่ังชมการแข่งขัน 
มีหลังคาปกคลุม 
มีที่นั่งรองรับไม่รวมโต๊ะท างาน จ านวน 10 ท่ีนั่ง 
มีที่นั่งรองรับพร้อมโต๊ะท างาน จ านวน 10 ท่ีนั่ง  
มีเต้ารับไฟฟูา  
มีระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอต่อการวางอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ค) และสมุดโน้ต 
ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของอัฒจันทร์หลัก และตั้งอยู่ในด้านเดียวกันกับศูนย์สื่อมวลชน ห้อง
แถลงข่าว และมิกซ์โซน 

5.10.12  ห้องแถลงข่าว 
ห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 เครื่อง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
มีโต๊ะ และเก้าอ้ี ส าหรับผู้แถลงข่าวอย่างน้อย 5 คน 
มีที่ตั้งส าหรับกล้องถ่ายภาพ ความสูง 0.5 เมตร ความกว้าง 6 เมตร และความลึก 2 เมตร 
โดยประมาณ พร้อมอุปกรณ์เสริม เต้ารับไฟฟูา 



Thailand Semipro League 2022/23                                              | 9 

 

 

มีเก้าอ้ีวางเรียงกันภายในห้องส าหรับสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 20 คน 
5.10.13  มิกซ์โซน 

ตั้งอยู่ในเส้นทางเข้า-ออก จากห้องแต่งตัวนักกีฬาฟุตบอล และจุดขึ้นรถบัสของนักกีฬาฟุตบอล 
มีแผงกั้นหรือรั้วกั้นระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล 

5.10.14  ไฟส่องสว่าง 
มีการติดตั้งระบบไฟฟูาส่องสว่าง โดยต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 600 ลักซ์ และมีการติดตั้ง

ระบบส ารองไฟฟูาแยกอิสระให้พร้อมใช้งาน 
5.10.15  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม 

มีห้องพยาบาลฉุกเฉินตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับห้องแต่งตัวของนักกีฬาฟุตบอล และพื้นที่ท าการ
แข่งขัน รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีด้านการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรม โดยมีอุปกรณ์ตาม
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ : 
มีถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก / ท่อช่วยหายใจชนิดใส่ทางปาก  
มีเฝือกส าหรับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง 
มีเปลหาม  
มีเครื่องดูดเสมหะ  
มีชุดเครื่องหยดยาเข้าหลอดพร้อมด้วยเข็มฉีดยา และยาฉุกเฉิน  
มีเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางด้านศัลยกรรม  
มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ Automated External Defibrillator (AED) 
มีพื้นท่ีจอดรถส าหรับรถพยาบาล 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

5.10.16  พื้นที่วีไอพีและพื้นที่ต้อนรับ 
มีที่นั่งส าหรับวีไอพีอย่างน้อย 10 ท่ีนั่ง  
มีที่นั่งชมการแข่งขันตั้งอยู่บนอัฒจันทร์หลัก และอยู่ใกล้กับเส้นครึ่งสนามมากท่ีสุด 
มีอัฒจันทร์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ชม 
มีอัฒจันทร์แบ่งออกเป็นสัดส่วน ที่สามารถระบุต าแหน่ง และแยกกันได้ 

5.10.17  ผู้ชมทีมเยือน 
  มีพื้นท่ีที่น่ัง 10 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับผู้ชมทีมเยือน โดยมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน 
5.10.18  ทางเข้า – ออก สถานท่ีจัดการแข่งขัน 

มีประตูทางเข้า-ออก และถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด สามารถเคลื่อนฝูงชนได้   
ราบรื่น 
ทางเดินส าหรับผู้ชม และบันได มีการทาสีสว่าง หรือ แสดงเส้นทางเดินเข้า-ออกจากสนามแข่ง
ขันอย่างชัดเจน 
ทุกประตูทางออก และประตูทั้งหมดของสนาม จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ : 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคประตูเข้า-ออก ที่ด าเนินการได้ง่าย และรวดเร็ว  
มีการออกแบบไม่ล็อคประตูเข้า-ออกในขณะที่ผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน 
มีทางไปสนามแข่งขัน มีปูายบอกทิศทางอย่างชัดเจน และเพียงพอ ทั้งเส้นทางของผู้ชม 
ทางเข้า-ออกสนาม และตามประตูต่าง ๆ โดยสามารถเข้าใจตามระดับสากล 

5.10.19  ความจุของผู้ชม 
ความจุของสนามทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 500 ท่ีนั่ง 

5.10.20  ระบบกระจายเสียง 
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   มีระบบกระจายเสียง 
   ระบบกระจายเสียงยังสามารถท างานได้ในกรณีไฟฟูาหลักขัดข้อง 

5.10.21  สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้พิการ 
มีทางเข้า-ออก และที่น่ังเฉพาะส าหรับผู้พิการ และ ผู้ช่วยเหลือ 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัย รวมไปถึงการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม 

5.10.22  พื้นที่จอดรถ 
มีพื้นท่ีจอดรถอย่างน้อยส าหรับรถบัส 2 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 10 คัน 
มีการจัดการพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมอย่างน้อย 20 คัน ส าหรับการแข่งขันในนัดที่มีการชิงแชมป์   
หรือนัดที่มีความส าคัญ 

ข้อ 6. กติกา และการตัดสิน  
6.1 ให้น ากติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

6.2 สโมสรที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันต้องควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรภายในสโมสร ให้เคารพ และยอมรับการตัดสิน

ของผู้ตัดสินในการแข่งขัน  

            หากสโมสรใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน สามารถท าหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ตัดสิน ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด 

ข้อ 7. การแข่งขัน 

 7.1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมาท าการแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน ตามที่ฝุายจัดการ

แข่งขันก าหนด หากไม่มาท าการแข่งขันจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  

 7.2 ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับเป็นแพ้ 

 7.3 นักกีฬาฟุตบอลแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มของฝุายจัดการแข่งขัน โดยติด

หมายเลขประจ าตัวทางด้านหลังเสื้อด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน นักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับที่

ขึ้นทะเบียนไว้ จะไม่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน  

 7.4 การก าหนดสีชุดแข่งขันในวันแข่งขัน ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกทีมเหย้าและทีมเยือน ในการประสานงาน

ร่วมกันเพื่อตกลงเลือกสีชุดที่จะใช้ท าการแข่งขัน โดยแจ้งให้กับผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะปฏิบัตหิน้าท่ีนัดดังกล่าวทราบล่วงหน้า

ก่อนวันแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 วัน และจะต้องด าเนินการบันทึกลงในระบบของฝุายจัดการแข่งขัน โดยให้พิจารณาจัดชุดตาม

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

7.4.1 ชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมเหย้า ต้องใส่ชุดแข่งขันหลักเท่านั้น 

ในกรณีทีมเหย้า มีเหตุจ าเป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงชุดแข่งขันหลัก จะต้องท าเป็นหนังสือเสนอต่อฝุายจัดการแข่งขัน

เพื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 วัน 

7.4.2 ชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมเยือน ต้องใส่ชุดแข่งขันที่มีโทนสีแตกต่างจากชุดนักกีฬาฟุตบอลของทีมเหย้า 

อย่างชัดเจน 

7.4.3 ชุดผู้รักษาประตูทีมเหย้าและทีมเยือน ต้องใส่ชุดแข่งขันที่มีโทนสีแตกต่างจากชุดนักกีฬาฟุตบอล

ของทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน อย่างชัดเจน 
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ให้องค์กรสมาชิกน าชุดส ารองของนักกีฬาฟุตบอล และผู้รักษาประตูที่จัดเตรียมไว้มาในวันแข่งขัน  กรณีเกิดปัญหา

เกี่ยวกับชุดที่จะใช้แข่งขันขึ้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยความเห็นร่วมของผู้ประเมินผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด  

7.5 กรณีชุดนักกีฬาฟุตบอลไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงตามในทะเบียนแข่งขัน  นักกีฬาฟุตบอลคนนั้น 

จะไม่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน 

นักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ติดเครื่องหมายของรายการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายที่ลอกเลียนแบบ 

จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

7.6 นักกีฬาฟุตบอลที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องหามาเอง 

7.7 ในวันแข่งขัน ทีมที่แข่งขันจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและการนับเวลาถอยหลังเพื่อเริ่มการแข่งขัน ตามที่ฝุาย

จัดการแข่งขันก าหนด  

 7.8 ในการแข่งขันแต่ละนัด ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนของทีมท่ีจะเข้าแข่งขันจะต้องส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลที่เข้า

แข่งขัน โดยล าดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ตามแบบที่ก าหนด ได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน เป็นนักกีฬาฟุตบอลตัว

จริง 11 คน นอกนั้นเป็นนักกีฬาฟุตบอลส ารอง และเจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน 9 คน โดยจะต้องมีต าแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนจ านวน 1 

คน รวมอยู่ด้วย โดยส่งก่อนเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 50 นาที ของวันที่ส่งรายช่ือลงท าการแข่งขัน โดยให้ส่ง

รายชื่อนี้ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน เมื่อเดินทางมาถึงสถานท่ีจัดการแข่งขัน 

 7.9 นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องพกพาเอดี การ์ด ตัวจริงมาแสดงก่อนลงท าการแข่งขันหรือท าหน้าที่ใน

วันแข่งขัน 

 7.10 หากปรากฏว่าทีมใดส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้กับฝุายจัดการแข่งขัน และมีช่ือลง

สนามแข่งขัน จะถูกปรับเป็นแพ้ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และจะตัดสิทธินักกีฬาฟุตบอลผู้

นั้นออกจากการแข่งขันด้วย 

 7.11 ในระหว่างที่ท าการแข่งขัน ทีมใดเจตนาท าให้การแข่งขันหยุดชะงักลงช่ัวขณะหนึ่ง จะถูกพิจารณาโทษตาม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  

 7.12 ในระหว่างที่ท าการแข่งขัน ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจน

หมดเวลาการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

 7.13 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล ให้เปลี่ยนตัวได้ 5 คน ในจ านวนไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะไม่นับเป็นจ านวนครั้งหาก

เปลี่ยนตัวในระหว่างพักครึ่งเวลา เมื่อเปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้ 

 7.14 นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีมใดกระท าการใด ๆ โดยมีเจตนาเพื่อขัดขวางการท าหน้าท่ีของผู้ตัดสินจนเป็น

เหตุให้ผู้ตัดสินต้องยุติการแข่งขัน จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  

 7.15 การนับใบเหลือง ใบแดง และมาตรการทางวินัย ให้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ของ

สมาคม 

7.16 หากมีความจ าเป็น และเหตุผลสมควร ฝุายจัดการแข่งขันอาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่

จัดการแข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งให้ทีมที่แข่งขันทราบล่วงหน้า 

 7.17 สโมสรที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อมีการประกาศช่ือจากฝุายจัดการแข่งขันแล้ว สโมสรใดที่แจ้งขอถอนทีม

จะไม่สามารถขอรับเงินค่าประกันทีมคืนได้ และฝุายจัดการแข่งขันอาจเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 
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ข้อ 8.  ข้อก าหนดของการจัดการแข่งขันของทีมเหย้า 

 8.1 ในวันที่มีการจัดการแข่งขัน ฝุายจัดการแข่งขันอาจจะจัดให้มีกิจกรรมส าหรับผู้สนับสนุนการแข่งขัน โดยสโมสรทีม
เหย้าจะต้องจัดสรรพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขันตามที่ฝุายจัดการแข่งขันแจ้ง และต้องอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันที่มีการจัดกิจกรรมด้วย 
 8.2 ในวันแข่งขันสโมสรใดที่เป็นทีมเหย้าจะต้องดูแลสิทธิประโยชน์เรื่องปูายของผู้สนับสนุนการแข่งขัน ให้เป็นไปตามจุด 

และเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 

 8.3 สนามที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละองค์กรสมาชิก จะต้องอยู่ในสภาพเหมาะสมที่จะใช้ตลอดการแข่งขัน 
 8.4 องค์กรสมาชิกจะต้องจัดให้มีฝุายจัดการแข่งขันของตัวเอง (แอลโอซี) เพื่อดูแลรับผิดชอบและบริหารควบคุม
ก ากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแข่งขันขององค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า 
 8.5 องค์กรสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 

8.5.1  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีขององค์กรสมาชิก 
8.5.2  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ที่จัดมาดูแลความปลอดภัย 
8.5.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น แพทย์สนาม รถพยาบาล เจ้าหน้าท่ีประจ าเปล และเด็กเก็บลูกฟุตบอล 
8.5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื่องดื่ม น้ าดื่ม และน้ าแข็ง ให้กับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีมเยือน ผู้

ควบคุมการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และบุคคลส าคัญ (VIP) ตามสมควร  
 8.6 ต้องจัดให้มีรถพยาบาล 1 คัน และอีก 1 คันจะเป็นรถพยาบาลหรือรถกู้ภัย ซึ่งรวมแล้วต้องมีรถพร้อมอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่จ าเป็นจ านวน 2 คัน ประจ าที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที หากมีไม่ครบตาม
จ านวน จะไม่อนุญาตให้ท าการแข่งขัน และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของทีมเยือน และของ
เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันตามที่จ่ายจริง หรือถ้ามีการจัดรถพยาบาลไว้แต่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จ าเป็นอยู่ในรถไม่ครบหรือไม่มีเลย 
จะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

กรณีที่รถพยาบาลหรือรถกู้ภัยมาไม่ครบ 2 คัน ตามที่ระบุในวรรคต้น เนื่องจากฝุายจัดการแข่งขันเห็นว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัย ให้มีรถพยาบาล 1 คัน ประจ าที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที โดยอนุญาตให้ท าการ
แข่งขันไปก่อนได้ และให้มีรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพท่ีมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาให้ครบ 2 คัน แต่ทั้งนี้องค์กรสมาชิกทีมเหย้าก็ยัง
มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
 8.7 งานรักษาความปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกทีมเหย้าในวันแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

      8.7.1 การดูแลทางเข้า-ออกสนามของผู้ชม ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และมอบหมายให้รับผิดชอบเข้าปฏิบัติหน้าท่ีอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม และต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีจนกระทั่งผู้ชมและนักกีฬาฟุตบอลได้ออกไปจากสนามแล้วด้วยความปลอดภัยจนหมดสิ้น โดยจะต้อง
อยู่ประจ าตามจุดรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมงานรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน   

     เมื่อถึงเวลาการแข่งขันปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันแจ้งยุติ
การแข่งขัน และรายงานต่อฝุายจัดการแข่งขัน เสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ให้พิจารณาปรับแพ้
แก่องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต่อไป 

     8.7.2 ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  และ
ผู้ชมตลอดการแข่งขัน ในกรณีที่ผู้ชมไม่เกิน 500 คน ต้องจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจ อย่างน้อย 3 นาย และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอีกไม่น้อยกว่า 10 คน หากเกินจ านวนจะต้องเพิ่มจ านวนตามสดัสว่นท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ชม 100 คน
ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน และจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้รักษาความปลอดภัย โดยการรักษา
ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และนักกีฬาฟุตบอล ให้วางก าลังประจ าหน้าห้องพัก และให้จัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจจ านวนหนึ่ง เข้าอารักขาเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตั้งแต่สนามจนถึงห้องพักทั้งจบครึ่งเวลาแรก และครึ่งเวลา
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หลัง โดยภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลแต่ละกลุ่มให้เริ่มตั้งแต่เดินทางไปถึงสถานที่จัดการแข่งขัน 
จนกระทั่งบุคคลทั้งหมดได้เดินทางออกไปจากสถานท่ีจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย 

8.7.3 การดูแลความปลอดภยัให้แก่ผู้ชมตลอดการแข่งขัน จะต้องวางก าลังเจ้าหน้าที่ตามจ านวนที่ระบุ
ไว้ในข้อ 8.7.2 เข้าประจ าตามจุดต่าง ๆ รอบสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีการแบ่งแยกที่นั่งของผู้ชมทีมเยือนอย่าง
ชัดเจน และมีรั้วปิดกั้นระหว่างกองเชียร์ของคู่แข่ง และรวมถึงมาตรการห้ามและตรวจเช็คการพกพาอาวุธและน า
วัสดุที่อาจแปรสภาพใช้เป็นสิ่งของท าร้ายกัน หรือก่อให้เกิดอันตรายได้  เช่น ขวดน้ า พลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ เข้าไปใน
สนาม 

8.7.4 งานรองรับเหตุฉุกเฉิน  
(1) เพื่อปูองกันปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น ไฟฟูาดับ สาธารณูปโภคขัดข้อง เจ้าของสนามต้อง

จัดให้มีช่างเทคนิคประจ าอยู่ตลอดเวลา และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
(2) ต้องมีแผนการระบายน้ าในสนาม เช่น มีเครื่องสูบน้ าไว้ตามจุดที่ส าคัญ เพื่อเตรียม

แก้ปัญหาน้ าท่วมสนามแข่งขันในกรณีฝนตกหนัก เป็นต้น 
ข้อ 9. การประท้วง 

9.1 หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล ต้องการยื่นเรื่องประท้วงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้

ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

9.2 กรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอล หรือมีการกระท าใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระท านั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่จะ

พิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นข้อประท้วง หรือค าร้องเรียน ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ด้วยวิธีการดังนี้. 

9.2.1 แจ้งข้อประท้วงตามแบบที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 ช่ัวโมง นับแต่การ

แข่งขันสิ้นสุดลง 

9.2.2 ต้องจัดท าหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง ตามระเบียบว่าด้วย

การลงโทษวินัย มารยาท ประกอบการประท้วงด้วย โดยยื่นต่อฝุายจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่การ

แข่งขนัสิ้นสุดลง ท้ังนี้ หนังสือต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจขององค์กรสมาชิกเท่านั้น 

9.2.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม จ านวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งข้อประท้วง ภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่

การแข่งขันสิ้นสุดลง  

9.2.4 การประท้วงหากมิได้กระท าการดังกล่าวมาในข้อ 9.2.1 - 9.2.3 ไม่ถือเป็นการประท้วง 

9.2.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล 

9.2.6 เมื่อผู้ประท้วงได้ด าเนินการตามข้อ 9.2.1 – 9.2.4 และ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท รับไว้

พิจารณาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิก หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้

ถ้อยค า หรือช้ีแจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอย่างอื่นที่จะ

พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อประท้วงได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท พิจารณาตัดสินแล้ว ปรากฏว่าการ

ประท้วงไม่เป็นผล ผู้ประท้วงจะถูกริบเงินประกันการประท้วง กรณีที่ผู้ประท้วงหรือผู้ถูกประท้วง ไม่เห็นด้วยกับผล

การตัดสิน มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 10 ของบทนี ้

ข้อ 10. การอุทธรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก  เจ้าหน้าที่ทีม 

นักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์องค์กรสมาชิก และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือองค์กร

สมาชิกคู่กรณีขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับค าตัดสินนั้น องค์กรสมาชิกนั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
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อุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการอุทธรณ์ และหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณา และต้องวางเงิน

ประกันการอุทธรณ์จ านวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งกรณีการอุทธรณ์ ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่วันที่ได้แจ้งผลการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท   

       ค าสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด และเงินประกันการอุทธรณ์ จะคืนให้ต่อเมื่อการอุทธรณ์เป็นผล 

       การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ 

ข้อ 11 รางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 

11.1 ทีมชนะเลิศรอบแบ่งตามภูมิภาค จ านวน 6 ภูมิภาค จะได้รับเงินรางวัล ทีมละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) และได้รับถ้วยเกียรติยศไปครอง  

11.2 ทีมชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้รับถ้วย
เกียรติยศไปครอง 

ส าหรับถ้วยเกียรติยศจะไม่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ทีมที่ได้รับไป และต้องส่งคืนสมาคม ภายใน 1 เดือนก่อนเปิดฤดูกาล

แข่งขันปีถัดไป โดยทีมชนะเลิศจะต้องท าการดูแลรักษาถ้วยเกียรติยศเป็นอย่างดี หากมีความช ารุดเสียหายจะต้องปรับปรุงให้

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนส่งคืน 

ข้อ 12 สิทธิในการเลื่อนชั้น 
         ให้ทีมที่ชนะเลิศรอบแบ่งตามภูมิภาคในการแข่งขันรายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ทั้ง 6 ทีม ได้สิทธิเลื่อนช้ันไปท าการ
แข่งขันในรายการลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 เว้นแต่หากมีความจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนทีมและรูปแบบการแข่งขัน
ในรายการฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ฝุายจัดการแข่งขันอาจให้เลื่อนช้ันทีมในแต่ละภูมิภาคมากกว่าหนึ่งทีมได้ 
         หากภูมิภาคใดไม่มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก จะพิจารณาให้ทีมชนะเลิศระดับภูมิภาคของ
ฟุตบอลรายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ได้สิทธิเลื่อนช้ันแทน  
         ทั้งนี้ ทีมที่ได้สิทธิในการเลื่อนช้ันจะต้องด าเนินการจัดส่งเอกสารการขอใบอนุญาตในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพ (Club Licensing) กับทางสมาคม หากทีมใดไม่ด าเนินการ หรือไม่ได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) จะถือ
ว่าทีมนั้นไม่ได้รับสิทธิในการเลื่อนช้ัน 
        เป็นหน้าที่ของฝุายจัดการแข่งขันในการหาทีมทดแทนให้สอดคล้องกับจ านวนทีมและรูปแบบการแข่งขันรายการ
ฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 
ข้อ 13 กรณีใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้น าระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ

ของประเทศไทย และ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

  

 ให้บังคับใช้ระเบียบการแข่งขันนี ้ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

พลต ารวจเอก 

 

                        ( สมยศ พุ่มพนัธุ์ม่วง ) 

                                           นายกสมาคมกีฬาฟตุบอลแห่งประเทศไทย 

                                               ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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