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ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CHANG FA CUP
............................................................................................................................................................................
ด้วย กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ เป็นกีฬาที่เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย สร้างระเบียบวินัยให้กับผู้เล่น ทั้งยัง
เป็นกีฬาที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน และเป็นกีฬาที่ประหยัด จึงทาให้เป็นที่นิยมของทุกชนชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากกีฬา
สมัครเล่นมาสู่กีฬาอาชีพ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการช้าง เอฟเอ คัพ ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ ได้แสดงความสามารถทางการกีฬา และพัฒนาให้มีความสามารถถึงระดับที่จะทดแทนกันได้อย่าง
ต่อเนื่องในโอกาสต่อ ๆ ไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กาหนดระเบียบการ
แข่งขันฉบับนี้ขึ้น ดังนี.้ -

ข้อ 1. คานิยามการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการนี้ เรียกว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า
FA CUP โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด ซึ่งต่อไปในระเบียบนี้จะเรียกว่า ช้าง เอฟเอ คัพ หรือ
CHANG FA CUP
สาหรับคานิยามใด ๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้คานิยามตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย

ข้อ 2. คุณสมบัติ และสิทธิของสโมสรในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 สโมสรที่มีสิทธิเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก (T1) จานวน 16 ทีม มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันและได้รับสิทธิเข้า
แข่งขันในรอบที่สอง
2.2 สโมสรสมาชิกของสมาคม ยกเว้นสโมสรตามข้อ 2.1 มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก สาหรับในรอบนี้หากมี
ผู้สมัครเกิน 96 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจับสลากเพื่อให้บางทีมต้องทาการแข่งขัน เพื่อคัดให้เหลือ 96 ทีม ที่จะเข้า
ไปแข่งขันในรอบแรก ในการสมัครเข้าแข่งขันจะต้องวางเงินประกันจานวน 30,000 บาท พร้อมกับหลักฐานในการ
เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ เงินประกันจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันของทีมนั้น
2.3 สโมสรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องส่งใบสมัครขอเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งทะเบียน
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล เรียงตามลาดับหมายเลขเสื้อ รายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม พร้อมรูปถ่าย ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.4 สโมสรที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกสโมสร จะต้องมีสถานที่จัดการแข่งขันที่ใช้ทาการแข่งขันในนามของสโมสรเอง
และต้องแจ้งชื่อสถานที่จัดการแข่งขันในวันสมัครเข้าแข่งขัน ในกรณีที่ สโมสรจับสลากประกบคู่แข่งขันแล้วได้สิทธิ
เป็นสโมสรทีมเหย้า สถานที่จัดการแข่งขันจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฝ่าย
จัดการแข่งขันจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันต่อไป
2.5 สโมสรจะต้องส่งหนังสือสัญญาเช่าสถานที่จัดการแข่งขัน หรือหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ใช้ สถานที่จัดการ
แข่งขันจากเจ้าของสถานที่ ให้เป็นไปตามทีฝ่ ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
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2.6 สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นสโมสรทีมเหย้า ในวันแข่งขันจะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการแข่ งขัน เพื่อ
จัดกิจกรรมของผู้สนับสนุนการแข่งขัน และฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถจัดกิจกรรมก่อนการแข่งขัน และช่วงระหว่าง
พักครึ่งของการแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

ข้อ 3. คุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าแข่งขัน
3.1 ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนสังกัดกับสโมสร โดยมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนตามแบบที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
กาหนด โดยมีสัญญาจ้าง หรือ ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสังกัดกับสโมสรอื่น ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดขึ้น
สาหรับคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลที่มีการโอนย้าย หรือยืมตัว จากสโมสรอื่น ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ไทยลีก 3 และ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
แข่งขันรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
3.2 ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษพักการแข่งขันจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FA
Thailand) หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (AFF) หรือสมาพันธ์ฟุตบอล
แห่งเอเซีย (AFC) หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
3.3 นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ จะอนุญาตให้ลงทาการแข่งขันได้เฉพาะนักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสรที่แข่งขันในรายการ
ไทยลีก 1 (T1), ไทยลีก 2 (T2), ไทยลีก 3 (T3) เท่านั้น
3.4 นักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสรใด ที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยได้ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพนักกีฬา
ฟุตบอล และการโอนย้ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Regulations on the Status and Transfer of Player)
อย่างถูกต้อง นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะขาดการเป็นสมาชิกภาพของสโมสรที่สังกัดอยู่เดิมชั่วคราว สโมสรจะส่งรายชื่อ
นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นขึ้นทะเบียนเข้าแข่งขันมิได้ จนกว่าจะได้โอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นกลับมาขึ้นทะเบียนคืน
สมาชิกภาพของสโมสรสังกัดเดิมเสียก่อน จึงจะสามารถส่งรายชื่อ นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นขึ้นทะเบียนเข้าแข่งขันได้ ใน
กรณีที่สโมสรต้องการนานักกีฬาฟุตบอลที่มีสัญชาติไทย หรือ นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ โอนย้ายมาจากสโมสรใน
ต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นของสโมสร จะต้องดาเนินการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพนักกีฬาฟุตบอล
และการโอนย้ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ อย่างถูกต้อง

ข้อ 4. การสมัคร และการส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 สโมสรที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งใบสมัครพร้อมรายชื่อ นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขหลังเสื้อ ตาแหน่ง สัญชาติ อายุ และข้อมูลอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
ตามจานวน การขึ้นทะเบียนให้กระทาผ่านระบบของฝ่ายจัดการแข่งขัน (ระบบเอฟซีเอส) ในช่วงเวลาที่กาหนด โดย
ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ทั้งนี้ ผู้ที่ลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มการส่งรายชื่อหรือ
ใบสมัคร จะต้องเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนสโมสร พร้อมวางเงินประกัน
4.2 ให้สโมสรส่งหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนของนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ดังนี้
(1) รายชื่อ รูปถ่ายบุคคล สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีเลขประจาตัวประชาชน
(2) สัญญาหรือ ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลและสโมสร (กรณีนักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้น
ทะเบียนใหม่ กรณีย้ายสังกัด หรือยืมตัว)
(3) หนังสือการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอล หรือ หนังสือการยืมตัวนักกีฬาฟุตบอล (กรณียืมตัวจากสโมสรอื่น)
(4) กรณีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (เอกสารสี)
(5) ใบโอนย้ายสังกัดสาหรับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้แนบใบโอนย้ายระหว่างประเทศ (ITC)
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(6) หลักฐานอื่นตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เห็นว่ามีความจาเป็น
4.3 สโมสรต้องส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 35 คน โดยในช่วงการขึ้น
ทะเบียนโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลครั้งที่ 2 สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลได้ในช่วงเวลาที่
เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด และการขึ้นทะเบียนโอนย้าย หรือ ยืมตัว
นักกีฬาฟุตบอล ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ไทย
ลีก 3 และ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจะลงทาการแข่งขันได้ ต่อเมื่อได้ส่ง
เอกสารให้แก่ฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจสอบคุณสมบัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ และได้รับการอนุมัติก่อน
4.4 การส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนสาหรับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้ขึ้นทะเบียนได้ตามจานวน ดังต่อไปนี้
4.4.1 สโมสรที่แข่งขันในรายการไทยลีก 1 ให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติสัญชาติทั่วไป ไม่เกิน 5 คน และ
ให้มีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของ เอเอฟซี ได้อีก 1 คน ส่วนนักกีฬาฟุตบอล
ต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียน สามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่จากัดจานวน
4.4.2 สโมสรที่แข่งขันในรายการไทยลีก 2 ให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติทั่วไปได้ 3 คน และให้ขึ้นทะเบียน
นักกีฬาเพิ่มได้อีก 1 คนในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของ เอเอฟซี
และให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาเพิ่มได้อีก 1 คน ในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศ
สมาชิกของ อาเซียน
4.4.3 สโมสรที่แข่งขันในรายการไทยลีก 3 ให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติทั่วไปได้ 3 คน
สาหรับสโมสรที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก 1 ไทยลีก 2 และไทยลีก 3 ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ

ข้อ 5. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
5.1 สมาคมแต่งตั้งให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้ดาเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการ
แข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีใดที่ระเบียบนี้มิได้กาหนดไว้ และเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ดาเนินการไปพลางก่อน แล้วให้รีบรายงานต่อสภากรรมการเพื่อขออนุมัติโดยเร็ว
5.2 ฝ่ายจัดการแข่งขัน มีอานาจในการงดรับสมัคร หรือตัดสิทธิสโมสรทีม่ ิได้ดาเนินการตามระเบียบของสมาคม
5.3 การประกบคู่แข่งขัน การกาหนดรูปแบบวิธีการแข่งขัน ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันมีอานาจพิจารณาดาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมกับจานวนทีมที่เข้าร่วมทาการแข่งขัน กับระยะเวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน
5.4 การจัดการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะทาการประกบคู่การแข่งขันด้วยการจับสลากเพื่อระบุสโมสร
ทีมเหย้า และสโมสรทีมเยือน สโมสรทีมเหย้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ส่วนรายได้ของค่าบัตรชมการแข่งขันก่อนหักค่าใช้จ่าย ให้จัดแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยสโมสรทีม
เหย้าจะได้รับ 70% และสโมสรทีมเยือนจะได้รับ 30% ยกเว้นรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ให้เป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายจัดการแข่งขัน
5.4.1 การแข่งขันในรอบคัดเลือก หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจานวน 96 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดให้มี
การจับสลากประกบคู่การแข่งขันแบบแพ้คัดออก เพื่อให้เหลือ 96 ทีม ที่จะเข้าไปทาการแข่งขันในรอบแรก
ต่อไป
5.4.2 การแข่งขันในรอบแรก ทีมที่จะเข้าแข่งขันจานวน 96 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการประกบคู่ จานวน 48
คู่ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจานวน 48 ทีม ทีจ่ ะได้เข้าไปทาการแข่งขันในรอบที่สองต่อไป
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5.5

5.6
5.7

5.8

5.4.3 การแข่งขันในรอบที่สอง ทีมทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 64 ทีม (ทีมในรายการไทยลีก 1 จานวน 16 ทีม
และทีมที่ชนะจากการแข่งขันในรอบแรก จานวน 48 ทีม) ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการประกบคู่ จานวน 32
คู่ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจานวน 32 ทีม ทีจ่ ะได้เข้าไปทาการแข่งขันในรอบที่สามต่อไป
5.4.4 การแข่งขันในรอบที่สาม ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 32 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการประกบคู่
จานวน 16 คู่ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจานวน 16 ทีม ที่จะได้เข้าไปทาการแข่งขันในรอบ
16 ทีมต่อไป
5.4.5 การแข่งขันในรอบ 16 ทีม ทีมทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 16 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการประกบคู่
จานวน 8 คู่ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจานวน 8 ทีม ที่จะได้เข้าไปทาการแข่งขันในรอบก่อน
รอบรองชนะเลิศต่อไป
5.4.6 การแข่งขันในรอบก่อนรอบรองชนะเลิศ ทีมทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 8 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทา
การประกบคู่ จานวน 4 คู่ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจานวน 4 ทีม ที่จะได้เข้าไปทาการ
แข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไป
5.4.7 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 4 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการ
ประกบคู่ จานวน 2 คู่ การแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจานวน 2 ทีม ทีจ่ ะได้เข้าไปทาการแข่งขันใน
รอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้กาหนดสถานที่จัดการแข่งขัน
5.4.8 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะเป็ น ผู้ กาหนดสถานที่จัดการแข่งขัน และวัน เวลาทา
การแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขัน
5.5.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที
5.5.2 การแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบแรก หากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้วผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้
ทาการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผลแพ้ชนะ โดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
5.5.3 การแข่งขันตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป หากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้พัก
5 นาที และต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที โดยไม่มีการพัก
และหากผลการแข่งขันยังเสมอกันอีก ให้ทาการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผลแพ้ชนะ
สาหรับการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ให้ใช้วิธีตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
ซึ่งสมาคม ได้ประกาศใช้แล้ว
การกาหนดวันเวลาแข่งขัน การยกเลิกการแข่งขันของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่ปฏิบัติผิด
ระเบียบการแข่งขัน เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันได้ดาเนินการประกาศไปแล้ว ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติ
ตามทุกประการ และถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
ในวันและเวลาที่กาหนดให้มีการแข่งขั น หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น และฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขัน เนื่องจากสภาพสนามไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ ทาการแข่งขัน
หรือไม่อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยสาหรับการจัดการแข่งขัน เช่น ฝนตกหนักน้าท่วมสนาม กาลังเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยไม่เพียงพอตามมาตรการที่กาหนด เป็นต้น ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนั้น ต้องปฏิบัติตามคาชี้ขาด
ของฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ส่วนการกาหนดการแข่งขัน
ใหม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาร่วมกัน กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่การ
แข่งขันไม่สามารถดาเนินการจนจบการแข่งขันได้ ให้ดาเนินการดังนี้
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5.8.1 ในกรณีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นก่อนทาการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทาความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ไฟฟ้าส่อง
สนามดับเพราะฟ้าผ่าทาให้ระบบไฟฟ้าเสียหาย หรือฝนตกหนักทาให้มีน้าท่วมขังสนาม เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณี
ที่เกิดขึน้ ได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันไปนานกว่า 60 นาทีแล้ว และผู้ตัดสินเห็นว่าแต่ละกรณีไม่สามารถทา
การแข่งขันต่อไปได้จึงสั่งให้ยุติการแข่งขัน และให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยให้ทาการ
แข่งขันในวันที่เหมาะสม หรือวันอื่น ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน กาหนด ส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เหตุสุดวิสัยดังกล่าวในวรรคต้น หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทาความผิดของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผู้ตัดสินเห็นว่าไม่สามารถทาการแข่งขันได้ ให้มีคาสั่งยุติการแข่งขัน ให้ผู้ควบคุมการแข่งขัน
พิจารณาหากมีการเลื่อนการแข่งขัน ให้ทาการแข่งขัน ใหม่ในวันที่เหมาะสม หรือวันอื่น ตามที่ฝ่ายจัดการ
แข่งขันกาหนด โดยทาการแข่งขันเฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ และให้คงรายชื่อ นักกีฬาฟุตบอล ผลต่างประตู การ
คาดโทษ การไล่ออก ไว้ตามเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้จัดการทีมของสองทีมคู่แข่งขัน เห็นว่าหลังจากล่วงเลยเวลาแข่งขันไปกว่า 60
นาทีแล้ว หากขยายระยะเวลารอออกไปอีกชั่วขณะหนึ่ง จะสามารถทาการแข่งขันได้แน่นอนและทุกฝ่ายมี
ความเห็นชอบร่วมกัน ก็สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นาที
5.8.2 กรณีเป็นความบกพร่องของสนามสโมสรทีมเหย้า ไม่ว่ากรณีไฟฟ้าดับ หรือน้าท่วมสนามที่ใช้ทาการแข่งขันจน
ไม่สามารถทาการแข่งขันได้ ให้นาระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
5.9 กรณีองค์กรสมาชิกใดย้ายสถานที่จัดการแข่งขันไปยังถิ่นฐานอื่นระหว่างฤดูกาลแข่งขัน และมีผลทาให้ค่าใช้จ่ายของ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เกิดขึ้นรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นจาก
การแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขันเดิม องค์กรสมาชิกนั้นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น

ข้อ 6. กติกา และการตัดสิน
6.1 ให้นากติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
6.2 สโมสรทีส่ ่งทีมเข้าร่วมแข่งขันต้องควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรภายในสโมสร ให้เคารพ และยอมรับการตัดสินของผู้
ตัดสินในการแข่งขัน หากสโมสรใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน สามารถทาหนังสือ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด

ข้อ 7. การแข่งขัน
7.1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมาทาการแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
กาหนด หากไม่มาทาการแข่งขันจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท
7.2 ทีมใดทีมหนึ่งหรือทั้งสองทีมถึงสนามแข่งขันแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด ให้ปรับเป็นแพ้
7.3 นักกีฬาฟุตบอลแต่ล ะทีมต้องแต่งกายให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพฯ โดยติดหมายเลขประจาตัวทางด้านหลังเสื้อด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน นักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ติด
หมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะไม่มีสิทธิลงทาการแข่งขัน
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7.4 ในกรณีที่ชุดแข่งขันที่จะใช้ในวันแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันดาเนินการให้สโมสรทีมเยือน (ทีมบี)
เปลี่ยนสีชุดแข่งขัน หากความปรากฏว่าในวันแข่งขันสีชุดที่จะใช้ในการแข่งขันคล้ายคลึงกัน อีก ให้ผู้ควบคุมการ
แข่งขันดาเนินการให้สโมสรทีมเยือน (ทีมบี) เปลี่ยนสีชุดแข่งขัน
7.5 นักกีฬาฟุตบอลที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องหามาเอง
7.6 ในการแข่งขันแต่ละนัดผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนของทีมที่จะเข้าแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าแข่งขัน
โดยลาดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ตามแบบที่กาหนด ได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน นักกีฬาฟุตบอลตัวจริง
11 คน นักกีฬาฟุตบอลสารองไม่เกิน 9 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 9 คน (จะต้องมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมอยู่ด้วย)
โดยนักกีฬาฟุตบอลสารอง และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องอยู่ในเขตเทคนิค
7.7 การส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติในวันแข่งขัน
7.7.1 ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติลงทาการแข่งขัน ได้ตามจานวนโควตา ดังต่อไปนี้
(1) สโมสรที่แข่งขันในรายการไทยลีก 1 ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติทั่วไป ลงทาการแข่งขันได้ 3 คน
และให้ส่งรายชื่อลงทาการแข่งขันเพิ่มได้อีก 1 คนในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ใน
ประเทศสมาชิกของ เอเอฟซี และให้ส่งรายชื่อลงทาการแข่งขันเพิ่มได้อีก 3 คน ในกรณีที่เป็นนักกีฬา
ฟุตบอลต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของ อาเซียน
(2) สโมสรที่แข่งขันในรายการไทยลีก 2 ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติทั่วไป ลงทาการแข่งขันได้ 3 คน
และให้ส่งรายชื่อลงทาการแข่งขันเพิ่มได้อีก 1 คนในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ใน
ประเทศสมาชิกของ เอเอฟซี และให้ส่งรายชื่อลงทาการแข่งขันเพิ่มได้อีก 1 คน ในกรณีที่เป็นนักกี ฬา
ฟุตบอลต่างชาติที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของ อาเซียน
(3) สโมสรที่แข่งขันในรายการไทยลีก 3 ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติทั่วไป ลงทาการแข่งขันได้ 3 คน
7.7.2 การส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติลงทาการแข่งขัน ตามข้อ 7.7.1 ให้คู่แข่งขันที่พบกัน ส่งรายชื่อนักกีฬา
ฟุตบอลต่างชาติได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) คู่แข่งขันในลีกระดับเดียวกัน ให้ใช้โควตานักกีฬาฟุตบอลต่างชาติในวันแข่งขัน ตามที่กาหนดไว้ในลีก
เดียวกัน
(2) คู่แข่งขันที่ไม่ได้แข่งขันในลีกระดับเดียวกัน ให้ใช้โควตานักกีฬาฟุตบอลต่างชาติในวันแข่งขัน ตามจานวน
นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติในลีกที่ขึ้นทะเบียนได้น้อยกว่า
(3) คู่แข่งขันที่อยู่ในระดับไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 3 แข่งขันกับ คู่แข่งขันที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับไทยลีก 1
ถึง ไทยลีก 3 ให้ใช้โควตาจานวนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติในวันแข่งขันได้ 3 คน
7.8 หากปรากฏว่าทีมใดส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน และมีชื่อลงสนามแข่งขัน
จะถูกปรับเป็นแพ้ ตามที่ กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และจะตัดสิทธินักกีฬาฟุตบอลผู้นั้น
ออกจากการแข่งขันด้วย
7.9 ในระหว่างที่ทาการแข่งขัน ทีมใดเจตนาทาให้การแข่งขันหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท
7.10 ในระหว่างที่ทาการแข่งขัน ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่รว่ มการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลา
การแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ พร้อมตัดสิทธิการเข้าแข่งขันในปีต่อไป และจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาท
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7.11 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล ให้เปลี่ยนตัวได้ 5 คน ในจานวนไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะไม่นับเป็นจานวนครั้งหาก
เปลี่ยนตัวในระหว่างพักครึ่งเวลา เมื่อเปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้ และในช่วงต่อเวลาพิเศษ
สามารถเปลี่ยนตัวเพิ่มได้อีก 1 คน
7.12 นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีมใดกระทาการใด ๆ โดยมีเจตนาเพื่อขัดขวางการทาหน้าที่ของผู้ตัดสินจนเป็นเหตุให้
ผู้ตัดสินต้องยุติการแข่งขัน จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท
7.13 การนับใบเหลือง ใบแดง และมาตรการทางวินัย
(1) การถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง)
นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ที่ได้รับใบเหลือง 2 ใบ ให้พักการแข่งขัน หรือพักการทาหน้าที่ ในนัด
ต่อไป 1 นัด
ในการแข่งขันรอบก่อนรอบรองชนะเลิศ จะเริ่มนับใบเหลืองสะสมใหม่ โดยไม่นับรวมจากการแข่งขัน
ในรอบที่ผ่านมา
สาหรับนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ที่ติดโทษพักการแข่งขัน หรือพักการทาหน้าที่ จากรอบที่
ผ่านมา และยังมีโทษพักการแข่งขัน หรือพักการทาหน้าที่อยู่ให้ติดค้างไปในรอบต่อไป
(2) การถูกผู้ตัดสินให้ออกจากสนามแข่งขัน (ใบแดง)
นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าทีท่ ีม ที่ได้รับใบแดง (จากใบเหลือง 2 ใบ ในนัดเดียวกัน) ให้พักการแข่งขันหรือ
พักการทาหน้าที่ในนัดต่อไป 1 นัด สาหรับนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ที่ได้รับใบแดงโดยตรง ทาง
ฝ่ายการจัดการแข่งขันจะพิจารณาตามใบรายงานของผู้ตัดสิน ว่าใบแดงนั้นได้มาจากสาเหตุใด และพิจารณา
ตามความเหมาะสมว่านักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม จะต้องถูกพักการแข่งขัน หรือพักการทาหน้าที่
มากกว่า 1 นัดหรือไม่ และให้โทษพักการแข่งขัน หรือพักการทาหน้าที่ให้ติดค้างไปในรอบต่อไป
(3) นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) หรือให้ออกจากสนามแข่งขัน (ใบแดง)
รวมกันตั้งแต่ 5 คน ในทีมหนึ่ง ๆ จากการแข่งขันนัดเดียวกัน ทีมจะถูกปรับเงิน 30,000 บาท ตามที่ระบุไว้
ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท
(4) มาตรการทางวินัย
การกระทาผิดอื่นใดที่เกิดขึ้น ให้พิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท
7.14 หากมีความจาเป็น และเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง ฝ่ายจัดการแข่งขันอาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่
จัดการแข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งให้ทีมที่แข่งขันทราบล่วงหน้า
7.15 สโมสรทีส่ มัครเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อมีการประกาศชื่อจากฝ่ายจัดการแข่งขันแล้ว ห้ามถอนทีมโดยเด็ดขาด

ข้อ 8. ข้อกาหนดของการจัดการแข่งขันของสโมสรทีมเหย้า
8.1 ในวันที่มีการจัดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะจัดให้มีกิจกรรมสาหรับผู้สนับสนุนการแข่งขัน โดยสโมสรทีมเหย้า
จะต้องจัดสรรพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขันตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้ง และต้องอานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันที่มีการจัดกิจกรรม
8.2 ในวันแข่งขันสโมสรทีมเหย้าจะต้องดูแลสิทธิประโยชน์เรื่องป้ายของผู้สนับสนุนการแข่งขัน ให้เป็นไปตามจุด และ
เวลาทีฝ่ ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
8.3 สโมสรทีมเหย้าจะต้องจัดให้มีบัตรชมการแข่งขัน สาหรับจาหน่ายให้กับผู้เข้าชมในวันแข่งขัน
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ข้อ 9. การประท้วง
9.1 หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอล ต้องการยื่นเรื่องประท้วงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2 กรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกี ฬาฟุตบอล หรือมีการกระทาใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระทานั้นอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย
ที่จะพิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นข้อประท้วง หรือคาร้องเรียน ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ด้วยวิธีการดังนี.้ 9.2.1 แจ้งข้อประท้วงตามแบบที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่
การแข่งขันสิ้นสุดลง
9.2.2 ต้องจัดทาหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง ตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาท ประกอบการประท้วงด้วย โดยยื่นต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ชั่วโมง
นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หนังสือต้องลงนามโดยผู้มีอานาจขององค์กรสมาชิก
9.2.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม จานวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งข้อประท้วง ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
การแข่งขันสิ้นสุดลง
9.2.4 การประท้วงหากมิได้กระทาการดังกล่าวมาในข้อ 9.2.1 - 9.2.3 ไม่ถือเป็นการประท้วง
9.2.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล
9.2.6 เมื่อ ผู้ประท้ว งได้ดาเนิน การตามข้อ 9.2.1 – 9.2.4 และ คณะกรรมการพิจ ารณาวิ นัย มารยาท รั บไว้
พิจารณาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิก หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถ้อยคา หรือชี้แจงข้อเท็จจริง ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐาน
อย่างอื่นที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อประท้วงได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท พิจารณาตัดสิน
แล้ว ปรากฏว่าการประท้วงไม่เป็นผล ผู้ประท้วงจะถูกริบเงินประกันการประท้วง กรณีที่ผู้ประท้วงหรือผู้ถูก
ประท้วง ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ตามข้อ 10 ของบทนี้

ข้อ 10. การอุทธรณ์
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬา
ฟุตบอล หรือกองเชียร์องค์กรสมาชิก และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือองค์กรสมาชิกคู่กรณี
ขององค์ ก รสมาชิ ก ที่ ถู ก ลงโทษ หรื อ ฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าตั ด สิ น นั้ น องค์ ก รสมาชิ ก นั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการอุทธรณ์ และหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณา และต้อง
วางเงินประกันการอุทธรณ์จานวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งกรณีการอุทธรณ์ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้แจ้งผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท คาสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็นที่สุด และเงินประกันการอุทธรณ์ จะคืนให้ ต่อเมื่อ
การอุทธรณ์เป็นผล
การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ที่ว่าด้วยการอุทธรณ์

ข้อ 11. เงินบารุงทีมสาหรับผลการแข่งขัน
11.1
11.2
11.3
11.4

ทีมที่แพ้ในรอบที่สอง จานวน 32 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ทีมที่แพ้ในรอบที่สาม จานวน 16 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทีมที่แพ้ในรอบ 16 ทีม จานวน 8 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ทีมที่แพ้ในรอบก่อนรอบรองชนะเลิศ จานวน 4 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
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11.5
11.6

ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จานวน 2 ทีมได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ทีมที่ถูกปรับให้แพ้ตามระเบียบการแข่งขันนี้ฯ จะไม่ได้รับเงินบารุงทีมในรอบที่ถูกปรับให้เป็นแพ้

ข้อ 12. รางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
12.1

12.2

ทีมชนะเลิ ศได้ รับ ถ้ว ยเกี ยรติย ศชนะเลิศ กีฬาฟุต บอลของสมาคมกี ฬาฟุต บอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รายการนี้ไปครอง 1 ปี และได้รับเงินรางวัล จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สาหรับถ้วย
นี้จะไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ทีมที่ได้รับไป และต้องส่งคืนภายใน 1 เดือนก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันปีถัดไป โดยทีม
ชนะเลิศจะต้องทาการดูแลรักษาถ้วยเกียรติยศเป็นอย่างดี หากมีความชารุดเสียหายจะต้องปรับปรุงให้อยู่ใ น
สภาพสมบูรณ์ก่อนส่งคืน
ทีมรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ข้อ 13. กรณีใด ๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขั นกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพของประเทศไทย และ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ให้บังคับใช้ระเบียบการแข่งขันนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
พลตารวจเอก
( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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