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ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     1 

บทน า 
บริษัท ไทยลีก จํากัด ได้รับสิทธิเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการแข่งขันเกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพอย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยลีก จํากัด จึงได้จัดทํา ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก
อาชีพรายการไทยลีก 3 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 
3 ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูแลรับผิดชอบ และได้ให้สิทธิแก่ บริษัท ไทย
ลีก จํากัด เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 

บริษัท ไทยลีก จํากัด ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ผู้บริหารองค์กรสมาชิก ที่กรุณาให้ความสนับสนุน และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ผ่านการรับรองจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกายน 2565 พร้อมที่จะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 จึงขอ
ประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  
                                                                                   

                                พลตําตรวจเอก 

 

                    ( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ) 

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

             ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทท่ี 1 : ค านิยามและการตีความ 
กกท. (SAT) หรือ  

The Sport 

Authority of 

Thailand 

หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ทีแอล (TL) 

Thai League 

Company   

หมายถึง บริษัท ไทยลีก จํากัด 

ไทยลีก 1 หรือ ที 1 

(T1) 

หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 

ไทยลีก 2 หรือ ที 2 

(T2) 

หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 2 

ไทยลีก 3 หรือ ที  3 

(T3) 

หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 

ที เอ  (TA) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย 

การประท้วง (Protest) ให้หมายความรวมถึง การโต้แย้งปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนด  การร้องเรียนใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนที่เป็นอํานาจ

หน้าท่ีขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่ผู้ร้องได้ทําขึ้นภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน   

การอุทธรณ์ (Appeal) 

 

หมายถึง การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับเหตุผลจากองค์กรสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินลงโทษ

อย่างใดอย่างหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ของสมาคม แก่องค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล 

หรือ เจ้าหน้าที่ทีม หรือ ทีม หรือ กองเชียร์ขององค์กรสมาชิกในการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง เพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของสมาคม พิจารณาต่อไป 

ข้อบังคับลักษณะการ

ปกครอง 

(FA Thailand 

Statues) 

หมายถึง ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบข้อบังคับการ

แข่งขัน 

(Thai League 

Regulations ) 

ระเบียบวา่ด้วยการ

ลงโทษวินัย มารยาท 

 (FA Thailand 

Disciplinary Code ) 

 

หมายถึง ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

องค์สมาชิก หรือ บุคคลภายใต้การดูแลขององค์กรสมาชิก ฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันฯ 

ฉบับน้ี จะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการบริษัท 

(Thai League Board 

ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ไทยลีก จํากัด  
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& CEO) 

ฝุายจัดการแข่งขัน 

(Competitions 

Department) 

หมายถึง ฝุายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จํากัด  

องค์กรคณะตุลาการ 

และมาตรการทางวินัย 

 (The Judiciary 

Committee) 

 

 

ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท คณะกรรมการอุทธรณ์ และ คณะอนุกรรมการ 

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์คณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ขอ สมาคม 

 

 

บุคลากรกีฬาอาชีพ 

(Professional 

Sports) 

หมายความว่า ผู้ตัดสิน  ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ตามที่

คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศกําหนด 

เจ้าหน้าท่ีจัดการ

แข่งขัน 

(Match Offcials) 

หมายถึง บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติจาก สมาคม หรือ บริษัท ไทยลีก จํากัด แล้วแต่กรณีให้

ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) 

(2) ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Referee Assessor) 

(3) ผู้ตัดสิน (Referee) 

(4) ผู้ช่วยตัดสิน (Assistant Referees) 

(5) ผู้ตัดสินท่ี 4 (Fourth Official) 

(6)    ผู้ช่วยผู้ตัดสินท่ี 5 และ 6  

    (AAR หรือ Additional Assistant Referee) 

(7)    ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 1 

    (VAR/ Video Assistant Referee) 

(8)    ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 2 

     (AVAR/Assistant Video Assistant Referee) 

(9) เจ้าหน้าท่ีอื่นที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากสมาคม และบุคคลที่กําหนดไว้  ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ

จัดการแข่งขัน 

เจ้าหน้าท่ีทีม 

(Team Officials) 

หมายถึง บุคลากรขององค์กรสมาชิก ท่ีมีตําแหน่งดังนี้ 

(1) ผู้จัดการทีม (Team Manager) 

(2) หัวหน้าผู้ฝึกสอน (Head Coach) 

(3) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (Assistant Coach) 

(4) แพทย์ประจําทีม (Medical or Doctor) 

(5) เจ้าหน้าท่ีสื่อมวลชนประจําทีม (Team Media Officer) 

(6) ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู (GK Coach) 

(7) นักกายภาพบําบัด หรือ หมอนวดประจําทีม (PhysioTherapist) 

(8) ประธานองค์กรสมาชิก / ประธานสโมสร (President/Chairman) 



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     4 

(9) ผู้อํานวยการสโมสร (Director) 

(10) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Scientist) 

(11) เจ้าหน้าท่ีทีมอ่ืน ๆ (Team Staffs) 

โดยแต่ละตําแหน่งต้องขึ้นทะเบียนกับ ฝุายจัดการแข่งขัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัยกับสโมสรสมาชิกในวันแข่งขัน แม้จะไม่ขึ้นทะเบียนไว้กับฝุายจัดการ
แข่งขันก็ตาม 

เอฟซีเอส (FCS) หรือ 

(Football  

Competition 

System) 

 

หมายถึง ระบบจัดการข้อมูลองค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซด์ของ บริษัท 

ไทยลีก จํากัด 

 

 

ทีม (Team) 

 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ขององค์สมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

อาชีพรายการไทยลีก 3 

ทีมเยือน (Away 

Team) 

หมายถึง ทีมท่ีเดินทางไปแข่งขันที่สถานท่ีจัดการแข่งขันของทีมอ่ืน 

ทีมเหย้า (Home 

Team) 

หมายถึง ทีมที่จัดการแข่งขันในสถานท่ีจัดการแข่งขันของตนเอง 

ทีเอ็มเอส (TMS) หรือ

  

(Transfer Matching 

System) 

หมายถึง ระบบการขอใบอนุญาตการโอน-ย้ายนักกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศของสหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ 

นักกีฬาฟุตบอล 

นักกีฬาฟุตบอล

สัญชาตไิทย หรือ 

นักกีฬาฟุตบอล

ต่างชาติ  (Players) 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

ใบโอนย้ายนักกีฬา

ฟุตบอล/ใบยมืตัว

นักกีฬาฟุตบอล 

(Transfer of Loan 

Players) 

หมายถึง ใบอนุญาตการโอนย้ายหรือใบอนุญาตการยืมตัวนักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดกับองค์กรสมาชิกของ 

บริษัท ไทยลีก จํากัด 

ใบอนุญาตการโอนย้าย

นักกีฬาฟุตบอล

ระหว่างประเทศ 

(International 

Transfer Certificate) 

ผละออกจากการ

หมายถึง ใบอนุญาตการโอนย้าย หรือ ยืมตัวนักกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

(ฟีฟุา) 

หมายถึง การที่นักกีฬาฟุตบอลหยุดทําการแข่งขัน ไม่ว่าจะโดยตัวนักฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าที่ทีม สั่งให้ออก

จากการแข่งขัน จนเป็นเหตุให้กรรมการผู้ตัดสินจําต้องยุติการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขันตามปกติจะ

สิ้นสุดลง หรือ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้ 
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แข่งขัน 

(Abandonment) 

ฟีฟุา (FIFA) หรือ 

The Fédération 

Internationale de 

Football 

Association 

ส่งรายชื่อลงทําการ

แข่งขัน 

 

ลงสนามแข่งขัน 

หมายถึง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

 

 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลที่มีรายช่ือในใบประกบคู่แข่งขันเป็นตัวจริงหรือตัวสํารอง 

หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลที่ได้ลงสนามแข่งขันในนัดนั้น 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน 

(Stadium) 

 

หมายถึง สนามแข่งขัน บริเวณอัฒจันทร์โดยรอบ บริเวณด้านนอกอัฒจันทร์ทั้งลานจอดรถและพื้นที่ต่าง ๆ 

โดยรอบที่กําหนดให้จัดกิจกรรมสําหรับการแข่งขัน ตลอดจนพื้นที่ที่อยู่ในมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของทีมเหย้า หรือของ ฝุายจัดการแข่งขัน 

สนามแข่งขัน (Field 

of Play) 

 

หมายถึง สนามหญ้าหรือหญ้าเทียมที่ใช้สําหรับแข่งขันกีฬาฟุตบอล และให้หมายความถึงส่วนควบรอบ

สนามแข่งขันนอกเหนือจากอัฒจันทร์ 

สมาคม (FA 

Thailand) หรือ 

The Football 

Association of 

Thailand  

หมายถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

องค์กรสมาชิก 

(Clubs) 

 

หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของสโมสรกีฬาฟุตบอล หรือทีมกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับ

ใบอนุญาตสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตามระเบียบการออกใบอนุญาตสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพของ สมาคม 

รวมทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้ได้รับมอบสิทธิจากองค์กรสมาชิกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ

แข่งขันที่สมาคมจัดหรือมอบหมายให้จัด 

เอเอฟซี (AFC) หรือ 

Asian Football 

Confederation 

เอดี การ์ด 

(Accreditation 

Cards)  

 

 

 

 

อาเซียน (ASEAN) 

หมายถึง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย 

 

หมายถึง เอกสารที่รับรองคุณสมบัติตัวบุคคล ของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อลงทําการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่

สโมสรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์กรสมาชิก ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับฝุายจัดการแข่งขันและทางฝุาย

จัดการแข่งขันได้มอบเอกสารนี้ไว้ให้กับตัวบุคคลเพื่อใช้ยืนยันการแสดงตัวตนในวันแข่งขัน 

หมายถึง ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม

, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
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แอลโอซี (LOC) หรือ 

Local Organizing 

Committee 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวา่ด้วยการใช้

วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน 

(Video assistant 

referee 

Regulations) 

 

ก ฎ แ ล ะ ก ติ ก า ก า ร

แข่งขันกีฬาฟุตบอล  

(Laws of the Game) 

 

ระเบียบการโอนสิทธิ

ความเป็นสมาชิก 

หมายถึง ฝุายจัดการแข่งขันขององค์กรสมาชิกฝุายทีมเหย้าโดยมีตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ผู้จัดการสนาม (Stadium Manager) 

(2) ผู้ประสานงานกํากับดูแลการแข่งขัน (General Coordinator) 

(3) เจ้าหน้าท่ีด้านรักษาความปลอดภัย (Security Officer) 

(4) เจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชน (Media Officer) 

(5) เจ้าหน้าท่ีด้านการตลาด (Marketing Officer) 

(6) เจ้าหน้าท่ีฝุายแพทย์ (Medical Officer) 

หมายถึง หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมายถึง กฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) ที่ออกโดยคณะกรรมการสมาคม

กีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ 

(International Football Association Board - IFAB) 

หมายถึง ระเบียบการโอนสิทธิความเป็นสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในของ

สมาชิก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 : หน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ  
1. บริษัท ไทยลีก จ ากัด 

ฝุายจัดการแข่งขัน ได้รับสิทธิเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการแข่งขันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา

ฟุตบอลลีกอาชีพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็นฝุายต่าง ๆ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี ้
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1.1 ฝุายจัดการแข่งขัน มีอํานาจหน้าท่ี 
(1) ควบคุมกํากับดูแลการบริหารจัดการแข่งขัน ทั้งการพิจารณารูปแบบของการแข่งขัน การจับสลากประกบคู่ 

และการเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรสมาชิก 
(2) จัดทําโปรแกรมการแข่งขันทั้งฤดูกาลเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(3) ควบคุมกํากับดูแลและประสานงานกับทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันเป็นไปตามโปรแกรม

การแข่งขัน  
(4) ตรวจสอบและรับรองสถานที่จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อที่ใช้สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ลีกอาชีพ 
(5) ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรและจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมแข่งขันให้ดําเนินการโดย

ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องและแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน  รวมทั้งรายงาน 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบในการประชุมประจําเดือนต่อไป 

(6) จัดผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) ไปทําหน้าท่ีควบคุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ 
(7) รับรองและยกเลิกการจัด ผู้ประเมินผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และ ผู้ตัดสินท่ี 4 ไปทําหน้าท่ีควบคุม การ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ 
(8) รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล การแข่งขันทุกนัดในเชิงเทคนิคเชิงพาณิชย์และรายงานให้ คณะกรรมการ

บริษัท ทราบทุกเดือน  
(9) รายงานผลการแข่งขันต่อ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทของสมาคม ใน

กรณีที่มีการกระทําหรือความประพฤติผิดวินัย มารยาท ของนักกีฬาฟุตบอล ทีม เจ้าหน้าที่ทีม องค์กรสมาชิก 
และ/หรือ กองเชียร์ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน  รวมถึงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา
ฟุตบอลด้วย 

(10) พิจารณาลงโทษผู้ควบคุมการแข่งขันที่ปฏิบัตหิน้าท่ีบกพร่องก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การจัดการแข่งขัน และ
พิจารณาความดีความชอบของผู้ควบคุมการแข่งขันที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร ทั้งนี้ให้รวมถึงการประเมินผลงานของผู้ควบคุมการแข่งขันด้วย 

(11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากทาง คณะกรรมการบริษัท 
(12) การพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้ันตอน วิธีการเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้ถือเป็นหน้าท่ีของฝุายจัดการแข่งขัน 

2. องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ของสมาคม 
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากสมาคม ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ลีกอาชีพ บริษัท ไทยลีก จํากัด โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี ้

2.1 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มีอ านาจหน้าที ่
2.1.1 พิจารณาและลงโทษข้อประท้วงของทีมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการอื่น ๆ ที่ สมาคม 

เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  

2.1.2 พิจารณาและลงโทษการกระทําหรือความประพฤติผิดวินัย มารยาท ของนักกีฬาฟุตบอล ทีม เจ้าหน้าที่ทีม องค์กร

สมาชิก และ/หรือ กองเชียร์ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขันตามรายงานของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

หรือ รายงานของฝุายจัดการแข่งขัน หรือ จากการประท้วงที่ได้ปฎิบัติตามระเบียบฯ  

2.1.3 กําหนดโทษเนื่องมาจากการกระทําผิดตาม ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน และ / หรือ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ และใน

กรณีที่ความผิดในกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้มีการระบุบทลงโทษขึ้นไว้ใน ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน และ / หรือ 

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ  ที่มีอยู่ ให้ดําเนินการตามข้อ 37 บททั่วไป 

2.1.4 ประสานงานกับฝุายจัดการแข่งขันเพื่อแจ้งทีม และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 
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2.1.5 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มีอํานาจเพิ่มโทษ หรือ ลดโทษ หรือ เพิกถอนโทษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการ

แข่งขัน เว้นแต่กรณีที่มีโทษให้ปรับแพ้ กรณีที่จะเพิกถอนโทษใบเหลือง ใบแดง จะกระทําได้ต้องเป็นกรณีที่เป็นการคาด

โทษ (ใบเหลือง) หรือไล่ออก (ใบแดง) ผิดคนในทีมที่กระทําผิด 

2.1.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากทางสมาคม 

2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ มีอ านาจหน้าท่ี 
2.2.1 พิจารณาอุทธรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าท่ีทีม หรือ องค์กรสมาชิก ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท โดยมิใช่โทษจากการตัดสินของผู้ตัดสิน ตามแนวปฎิบัติที่ระบุไว้ใน 

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ   

2.2.2  คณะกรรมการอุทธรณ์ มีอํานาจเพิ่มโทษ หรือ ลดโทษ หรือ เพิกถอนโทษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขัน 

เว้นแต่กรณีที่มีโทษให้ปรับแพ้ และแจ้งผลการพิจารณาต่อองค์กรสมาชิกที่ยื่นอุทธรณ ์ฝุายจัดการแข่งขัน และ 

สมาคม เพื่อทราบ 

2.2.3  พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีได้รับมอบหมายจากสมาคม 

3. คณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
บริษัท ไทยลีก จํากัด จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ โดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท 
4. องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

4.1. สโมสร / องค์กรสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) ที่ออกโดยสมาคม 
ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กําหนด ผ่านระบบ Club 
Licensing Administration System (CLAS)  

4.2. องค์กรสมาชิกจะต้องเคารพ และปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ออกโดย IFAB และ FIFA 
4.3. องค์กรสมาชิกจะต้องยอมรับในการบริหารจัดการ , ระเบียบข้อบังคับ และการตัดสินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

แข่งขัน ทีไ่ด้รับการตัดสินโดยฝุายจัดการแข่งขัน และ สมาคม  
4.4. สนามที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละองค์กรสมาชิก จะต้องอยู่ในสภาพท่ีดีเยี่ยมตลอดการแข่งขัน 
4.5. องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า จะต้องมีการจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน ตามระเบียบข้อบังคับ

การแข่งขัน และตามมาตรฐานของ เอเอฟซี หรือ ฟีฟุา 
4.6. องค์กรสมาชิกจะต้องจัดให้มีฝุายจัดการแข่งขันของตัวเอง (แอลโอซี) เพื่อดูแลรับผิดชอบและบริหารควบคุมกํากับ

ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแข่งขันขององค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า 
4.7. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน 

4.7.1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีขององค์กรสมาชิก 
4.7.2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยที่จัดมาดูแลความปลอดภัย 
4.7.3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น แพทย์สนาม รถพยาบาล เจ้าหน้าท่ีประจําเปล และเด็กเก็บลูกฟุตบอล 
4.7.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม และน้ําแข็ง ให้กับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีมเยือน ผู้ควบคุม

การแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และบุคคลสําคัญ (VIP) ตามสมควร 
4.8. องค์กรสมาชิกมีสิทธิในการดําเนินการด้านสิทธิประโยชน์ของตัวเองแต่จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายภายในประเทศ 

และศีลธรรมอันดี และ/หรือ สิทธิประโยชน์โดยรวมของ สมาคม และของ บริษัท ไทยลีก จํากัด 
4.9. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของทีมเยือน ทีมเยือนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
4.10. องค์กรสมาชิกที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันในกรณีที่เป็นทีมเหย้าจะต้องพิจารณาจัดสรรบัตรผ่านประตูจํานวนหนึ่ง 

ให้กับทีมเยือน โดยทีมเยือนจะต้องจ่ายเงินตามอัตราค่าผ่านประตูที่ทีมเหย้าเป็นผู้กําหนด  และต้องเป็นอัตรา
เดียวกันกับที่จําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในอัฒจันทร์ที่ซื้อ ตามปริมาณที่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของความจุที่นั่ง
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ของสนามทีมเหย้า หรือตามแต่ปริมาณที่ทั้งสองฝุายจะตกลงกัน และองค์กรสมาชิกจะต้องแจ้งราคาค่าตั๋วที่
จําหน่ายหน้าสนามในวันแข่งขันไปให้ บริษัท ไทยลีก จํากัด ทราบก่อนเริ่มฤดูการแข่งขัน รวมทั้งจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก บริษัท ไทยลีก จํากัด ก่อน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงราคานั้นในภายหลัง หากฝุาฝืนจะมีโทษตาม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

4.11. องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าจะต้องไม่จําหน่ายบัตรผ่านประตูเกินปริมาณความจุของอัฒจันทร์เป็นอันขาด หากฝุา
ฝืนองค์กรสมาชิกจะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และจะต้องรับผิดชอบกับค่าเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น 

4.12. ดําเนินการตามที่ฝุายจัดการแข่งขันแจ้งให้ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันไป-กลับระหว่างสนามบิน หรือสถานี
รถไฟ หรือสถานีรถทัวร์ปรับอากาศกับโรงแรมที่พักหรือสนามแข่งขัน ตลอดจนไป-กลับระหว่างโรงแรมที่พักกับ
สนามแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากฝุาฝืนจะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

4.13. ต้องจัดให้มีรถพยาบาล 1 คัน และอีก 1 คันจะเป็นรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยก็ได้ ซึ่งรวมแล้วต้องมีรถพร้อมอุปกรณ์
ช่วยชีวิตที่จําเป็นจํานวน 2 คัน ประจําที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที หากมีไม่
ครบตามจํานวน จะไม่อนุญาตให้ทําการแข่งขัน และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของ
ทีมเยือน และของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันตามที่จ่ายจริง หรือถ้ามีการจัดรถพยาบาลไว้แต่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่
จําเป็นอยู่ในรถไม่ครบหรือไม่มีเลย จะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

กรณีที่รถพยาบาลหรือรถกู้ภัยมาไม่ครบ 2 คัน ตามที่ระบุในวรรคต้น เนื่องจากฝุายจัดการแข่งขันเห็น

ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ให้มีรถพยาบาล 1 คัน ประจําที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

โดยอนุญาตให้ทําการแข่งขันไปก่อนได้ และให้มีรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาให้ครบ 2 คัน 

แต่ทั้งนี้องค์กรสมาชิกทีมเหย้าก็ยังมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

4.14. จัดที่นั่งสําหรับเจ้าหน้าที่ทีมเยือนไม่น้อยกว่า 18 ที่นั่ง และต้องจัดที่นั่งให้กับบุคคลสําคัญ (VIP) และ/หรือ 
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันตามจํานวนที่ ฝุายจัดการแข่งขัน ร้องขอ หากไม่ดําเนินการจะมีความผิดตามระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

4.15. จัดเตรียมสนามสําหรับการฝึกซ้อมให้กับทีมเยือน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามที่องค์กรสมาชิกทีมเยือนร้องขอ  โดย
เป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรสมาชิกทีมเหย้า หากไม่ดําเนินการจะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท 

4.16. องค์สมาชิกจะต้องเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นทางการ รวมไปถึงการประชุมผู้จัดการทีม และ/หรือ 
การประชุมอื่น รวมไปถึงงานแถลงข่าวทั้งก่อน และหลังการแข่งขัน และกิจกรรมการตลาด ที่จัดขึ้นโดยฝุายจัดการ
แข่งขัน และ สมาคม 

4.17. ความรับผิดชอบในเรื่องการแข่งขันอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในภาคผนวกที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายจัดการแข่งขัน
ของทีมเหย้า 

4.18. หากองค์กรสมาชิก มีการแข่งขันฟุตบอลรายการอื่น กับทีมที่สังกัดอยู่ในสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศอื่น จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศสมาคมซึ่งออกตามระเบียบข้อบังคับของฟีฟุา หรือ เอเอฟซี หากไม่ปฏิบัติตาม องค์กรสมาชิก
จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ และ จะต้องรับผิดชอบชําระค่าปรับที่สมาคมจ่าย
ค่าปรับให้กับ ฟีฟุา หรือ เอเอฟซี ตามที่จ่ายจริง 

4.19. องค์กรสมาชิก ที่ได้รับคําสั่งจากฟีฟุาให้ชําระเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ องค์กรสมาชิกนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของฟีฟุาที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ปฏิบัติตาม องค์กรสมาชิกจะต้องถูกลงโทษจากฟีฟุา หรือสมาคมต่อไป 

4.20. องค์กรสมาชิก จะต้องปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลในสังกัด ตามระเบียบข้อบังคับการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับ
ทีมชาติของสมาคม ตามที่ระบุในไว้ภาคผนวก หากไม่ปฏิบัติตามองค์กรสมาชิกจะต้องถูกลงโทษตามระเบี ยบว่า
ด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

5. การบริหารจัดการเร่ืองสิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน 
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5.1. สมาคม เป็นผู้ทรงสิทธใินการบริหารจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน โดยความร่วมมือกับองค์กรสมาชิก ในการ
ดําเนินการจัดหารายได้จากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้สมาคม สามารถดําเนินการสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
สมาคม ฝุายจัดการแข่งขัน และองค์กรสมาชิก โดยมีที่มาจาก   

5.1.1. การถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดเทปบันทึกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคม แต่เพียงผู้เดียว ในการผลิตซึ่งสัญญาณใด ๆ และ/หรือทั้งหมด (รวมถึงภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว คลิป ไฮไลท์ เสียง โสตทัศนวัสดุใด ๆ) บันทึกเสียง บันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุที่ได้บันทึกไว้ด้วย

วิธีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เพื่อแพร่เสียงแพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชนและ/หรือผู้ชมที่กําหนด หรือ

ทําให้ปรากฏ ขยาย ย่อ การถ่ายทอดสด ถ่ายทอดแบบที่ใกล้เคียงการถ่ายทอดสด และ/หรือประวิงเวลา ผ่าน

ช่องทางการถ่ายทอดต่าง ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผ่านโทรทัศน์ (ทั้งระบบอนาล็อก ดิจิตอล หรือระบบอื่นใด) 

การให้บริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นที่ไม่ใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทร ทัศน์ 

(OTT) สตรีมมิ่ง บริการออกอากาศคู่ขนานทางอินเทอร์เน็ต ทางวิทยุ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และ

รูปแบบเทคโนโลยีการแพร่เสียงแพร่ภาพและสื่ออ่ืนใดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วหรือจะพัฒนาหรือจะมี

ขึ้นภายหลัง ท้ังที่เก็บค่าบริการและไม่เก็บค่าบริการหรือไม่ รวมถึงอํานวยความสะดวก และดําเนินการใด ๆ อัน

เกี่ยวข้องและจําเป็นทั้งหมด  โดยสมาคม สามารถทําสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย 
5.1.2. การขายและบริหารสิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน และการจัดหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน เป็นสิทธิ

ของสมาคม ท่ีจะดําเนินการ หรือแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินการ เพื่อจัดหารายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
สมาคม ฝุายจัดการแข่งขัน และองค์กรสมาชิก 

5.1.3. การติดตั้งปูายโฆษณา ปูายเอบอร์ด หรือ ปูายเอบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (LED) ในสนามแข่งขัน สมาคม หรือ
ฝุายจัดการแข่งขัน จะแจ้งรายช่ือผู้สนับสนุนการแข่งขันต่อองค์กรสมาชิกกําหนดขนาด จํานวนของปูายเอ
บอร์ด และสัดส่วนเวลาในการแสดงรายช่ือผู้สนับสนุนของปูายเอบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (LED)  จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดส่งปูายเอบอร์ดชุดแรกให้กับองค์กรสมาชิก และต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกใน
การดูแลและรับผิดชอบให้ปูายอยู่ในสภาพท่ีใช้ได้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. การแสดงโลโก้ เครื่องหมายการค้า และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนบนปูายเปลี่ยนตัว/ปูายบอก 
เวลาทดการแข่งขันแบบดิจิตอล ตามเง่ือนไขท่ีสมาคม เป็นผู้กําหนด โดยจะแจ้งให้แก่องค์กรสมาชิกทราบ
ล่วงหน้า 
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5.1.5. การใช้ช่ือตราสัญลักษณ์สโมสร เครื่องหมายการค้า ภาพชุดแข่งขัน ภาพสนามแข่งขัน Mascot ประจํา
สโมสร ช่ือ ข้อมูล และสิทธิในภาพลักษณ์ของนักกีฬาฟุตบอลขององค์กรสมาชิก รวมถึงการใช้ประโยชน์ใน
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ฟุตเทจ วีดิโอ คลิป ไฮไลท์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุอื่นใดที่ได้
บันทึกไว้ อันเกี่ยวข้องทั้งหมดกับองค์กรสมาชิก นักกีฬาขององค์กรสมาชิก และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ไทยลีก 3 ไม่ว่าจะได้จัดทําขึ้นเองโดยสมาคม หรือฝุายจัดการแข่งขัน หรือองค์กรสมาชิกเองก็ตาม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งขัน และเพื่อจัดหารายได้จากการบริหารสิทธิ
ประโยชน์ตามสมควร 

5.1.6. การใช้นักกีฬาฟุตบอลขององค์กรสมาชิก จํานวนไม่เกิน 3 คนต่อสโมสร ตามรายชื่อที่สมาคมร้องขอ เป็นผู้
แสดงภาพยนตร์โฆษณา และภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน และร่วมกิจกรรมการตลาด และงาน
แถลงข่าว เพื่อส่งเสริมการจําหน่าย และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน   

5.1.7    การใช้พื้นที่บริเวณหน้าสนามแข่งขัน และในสนามแข่งขันจัดกิจกรรมเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ

สนับสนุนการจัดหารายได้ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน ตามที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด และได้

แจ้งให้แก่องค์กรสมาชิกทราบล่วงหน้าแล้ว 

5.2. องค์กรสมาชิก มีหน้าท่ีจัดบัตรเข้าชมการแข่งขันฝั่งอัฒจันทร์หลัก ให้แก่ สมาคม หรือฝุายจัดการแข่งขัน เพื่อมอบ
ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันนัดละ 100 ใบ โดยเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรสมาชิก แบ่งเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดฝั่ง 
VIP (CAT 1) จํานวน 50 ใบ และจัดสรรที่น่ังตามความเหมาะสมอีกจํานวน 50 ใบ 

5.3     องค์กรสมาชิกจะเผยแพรค่ลิปและไฮไลท์การแข่งขันที่จัดทาํขึ้นเองได้ต่อเมื่อจบการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวแล้วไม่

น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง โดยความยาวไม่เกิน 3 นาที นอกจากนี้ องค์กรสมาชิกอาจไดร้ับอนุญาตใหเ้ผยแพรค่ลิปและไฮ

ไลท์การแข่งขันซึ่งจัดทําข้ึนเองด้วยภาพจากการบันทึก (Footage) ของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันของ

สมาคม หรือฝุายจัดการแข่งขันได ้ภายหลังจากการแข่งขันจบลงแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง โดยจะต้องมีการนํา

เครื่องหมายการค้าของผูส้นับสนุนการถ่ายทอดสดดังกลา่วตกตดิไปด้วยเสมอ 

5.4    ก่อนและหลังการแข่งขัน ทุกสโมสรที่เข้าร่วมทําการแข่งขัน จะต้องจัดให้ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน นักกีฬา

กัปตันทีม หรือนักกีฬารองกัปตันทีม คนใดคนหนึ่ง หรือตัวแทน เข้าร่วมการแถลงข่าว  

     5.5  ห้ามมิให้องค์กรสมาชิกใด จัดให้มีการถ่ายทอดสดหรือเผยแพร่เทปบันทึกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 3ไม่

ว่าจะในช่องทางใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสมาคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด จะถูกลงโทษตามที่กําหนดไว้ รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นด้วย 

6. สัญญาว่าจ้าง 
6.1. สัญญาว่าจ้างระหว่าง นักกีฬาฟุตบอล กับองค์กรสมาชิก 

6.1.1. นักกีฬาฟุตบอลที่จะขึ้นทะเบียนเล่นในลีกอาชีพจะต้องแสดงสัญญาว่าจ้างอาชีพระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับ
องค์กรสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย 

6.1.2. แนวทางของสัญญาให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวกที่ 6 โดยที่องค์กรสมาชิกสามารถนําไปปรับใช้เพิ่มเติม
ให้เหมาะสมตามสภาวะโดยอาศัยแนวทางนี้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ํา 

6.1.3. ในกรณีเป็นสัญญาว่าจ้างนักกีฬาฟุตบอลจากต่างประเทศเพื่อลงเล่นในฟุตบอลลีกอาชีพนักกีฬาฟุตบอล
ต่างชาติ นั้นจะต้องแสดงหลักฐานการโอนย้าย (ITC) จากระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของ สมาคม และให้หมายความรวมถึงกรณีนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทยท่ีเล่นอยู่ในต่างประเทศด้วย 

6.1.4. ในกรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ แจ้งว่าไม่เคยมีสัญญาว่าจ้างให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 6.2.3 
6.1.5. นักกีฬาฟุตบอลคนใดจะทําสัญญาซ้ําซ้อนในขณะใดขณะหนึ่งตั้งแต่ 2 องค์กรสมาชิกขึ้นไปมิได้หากฝุาฝืนมี

ความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
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6.1.6. ในกรณีทีส่มาคม หรือผู้ทีส่มาคม มอบหมายได้รับแจ้งจากสมาคมฟุตบอลที่นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สังกัดอยู่ 
หรือผ่านระบบ ทีเอ็มเอส ของฟีฟุาแล้ว ทราบว่านักกีฬาฟุตบอลต่างชาตินั้นยังมีพันธะผูกพันกับองค์กร
สมาชิกในต่างประเทศอยู่นักกีฬาฟุตบอลคนดังกล่าวจะหมดสิทธิลงแข่งขันในลีกอาชีพไทยทันทีนับตั้งแต่วันที่ 
สมาคม ได้รับแจ้ง 

6.2. ข้อกําหนดและแนวทางในการต่อสัญญา (องค์กรสมาชิกเดิม) และการเจรจาสัญญาว่าจ้างใหม่ (การโอนย้าย) 
6.2.1. ในกรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลมีสัญญาว่าจ้างกับองค์กรสมาชิกสมาชิกใดองค์กรสมาชิกหนึ่งและสัญญาว่าจ้างยังไม่

หมดห้ามนักกีฬาฟุตบอล และ/หรือ เอเย่นต์ของนักกีฬาฟุตบอลนั้นดําเนินการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลง ใด ๆ 
กับองค์กรสมาชิกสมาชิกอื่นที่แข่งขันอยู่ในฟุตบอลลีกอาชีพ 

6.2.2. ในทํานองเดียวกัน ห้ามองค์กรสมาชิกสมาชิกใดองค์กรสมาชิกสมาชิกหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรสมาชิกคน
ใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะได้รับมอบอํานาจหรือไม่ก็ตามที่เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลลีกอาชีพไทยติดต่อหรือ
พยายาม ติดต่อกับนักกีฬาฟุตบอลคนใดคนหนึ่งที่มีสัญญาว่าจ้างอยู่กับองค์กรสมาชิกสมาชิกอื่น ๆ และ
สัญญาจ้างยังไม่หมดอายุเพื่อชักชวนให้ไปทําสัญญาเล่นในทีมของตนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์กร
สมาชิกสมาชิกที่มีสัญญาจ้างอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

6.2.3. การเจรจาระหว่างองค์กรสมาชิกสมาชิกหรือเอเย่นต์ใดกับนักกีฬาฟุตบอลที่มีสัญญาว่าจ้างอยู่กับองค์กร
สมาชิกอื่นให้กระทําได้ในกรณีดังนี้ 
(1) สัญญาว่าจ้างเดิมของนักกีฬาฟุตบอลเหลือเวลาในสัญญาน้อยกว่า 6 เดือน อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการ

เจรจา ให้องค์กรสมาชิกหรือเอเย่นต์ที่ต้องการเจรจาซื้อนักกีฬาฟุตบอลจากต้นสังกัดเดิมทําหนังสือแจ้ง

องค์กรสมาชิกเดิมทีน่ักกีฬาฟุตบอลมีสัญญาอยู่ก่อนว่าจะขอเจรจาตามระเบียบ 

(2) กรณีที่องค์กรสมาชิกเดิมมีเง่ือนไขตกลงกับนักกีฬาฟุตบอลนั้นไว้ว่า ก่อนสัญญาครบกําหนดให้องค์กร

สมาชิกเดิมเป็นผู้เจรจาตกลงเป็นรายแรก และภายหลังได้ปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต่อสัญญา

ให้กับนักกีฬาฟุตบอลภายใน หรือตามเวลาที่กําหนดไว้ตามสัญญาแล้ว นักกีฬาฟุตบอลนั้นจึงมีสิทธิที่จะ

เจรจากับองค์กรสมาชิกอื่น ๆ ได้ไม่ว่าเวลาจะเหลือเกิน 6 เดือนก็ตาม 

(3) ในกรณีที่ท้ังนักกีฬาฟุตบอลและองค์กรสมาชิกที่มีสัญญาผูกพันกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ข้างต้นไม่ได้

ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนสัญญาว่าจ้างจะครบกําหนดภายใน 6 เดือน ให้ถือว่านักกีฬาฟุตบอลมี

สิทธิที่จะเจรจากับองค์กรสมาชิกใหม่ได้ 

6.2.4. กรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีมคนใด ร้องเรียนว่าได้ถูกองค์กรสมาชิกต้นสังกัด ยกเลิกสัญญาจ้างโดย
ไม่เป็นธรรม หรือมีผู้เสียหายรอ้งเรียนหรอืร้องทุกข์มายัง สมาคม ว่ามี นักกีฬาฟุตบอลหรือเอเย่นต์หรือองค์กร
สมาชิกใดกระทําผิดตามข้อกําหนด และแนวทางที่ระบุไว้ตามข้อ 6.2.1 ถึง 6.2.3 ข้างต้น เมื่อ สมาคม 
สอบสวนแล้วพบว่านักกีฬาฟุตบอล หรือ เอเย่นต์ หรือองค์กรสมาชิกนั้น ๆ กระทําผิดจริง จะมีโทษตามที่ 
สมาคมกําหนด 

6.3  ข้อกําหนด และแนวทางการร้องเรียน กรณีประพฤติผิดสัญญาจ้าง ขณะที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการของ

สมาคม 

6.3.1 ผู้ร้องจะต้องมีสัญญาว่าจ้าง ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับองค์กรสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย 

กรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีทีม หรือบุคลากรในองค์กรสมาชิก จะต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนในลีกอาชีพ 

6.3.2 การยื่นคําร้องจะต้องกระทําภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประพฤติผิดสัญญา ทั้งนี้ ผู้ร้องจะต้องนําเอกสาร

สัญญาจ้าง หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบคําร้องต่อสมาคม 

6.3.3 เมื่อสมาคมได้รับคําร้องแล้ว ให้ส่งสําเนาคําร้องไปยังผู้ถูกร้อง เพื่อให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง และแสดงเอกสาร

หลักฐานในประเด็นท่ีถูกร้องภายในกําหนดเวลา 
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6.3.4 เมื่อได้รับคําช้ีแจงข้อเท็จจริงจากฝุายผู้ถูกร้องแล้ว ให้สมาคมจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างผู้ร้อง กั บ      

ผู้ถูกร้อง 

6.3.5 ในกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถยุติลงได้ ให้สมาคมส่งเรื่องไปยังองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย เพื่อ

พิจารณาตัดสินข้อพิพาท 

6.3.6 หากองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย พิจารณาได้ความว่ามีการกระทําผิดจริง จะต้องถูกลงโทษตาม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ 

         เมื่อถูกลงโทษตัดคะแนนสะสมตามวรรคก่อน และองค์กรสมาชิกไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่  

กําหนด ให้สมาคมดําเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

6.3.7 กรณีที่องค์กรสมาชิกไม่ชําระค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกรณีพิพาท ให้สมาคมดําเนินการบังคับตาม

หลักประกันที่องค์กรสมาชิกมอบไว้กับสมาคม แล้วนําเงินชําระให้แก่นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ตามสิทธิที่

จะพึงได้ หากไม่เพียงพอองค์กรสมาชิกจะต้องชําระส่วนท่ีขาดอยู่ให้ครบถ้วน หาไม่สมาคมจะหักเงินสนับสนุน 

และ/หรือ พิจารณาลงโทษเพิ่มเติมก็ได้  

                  ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาทให้สมาคมมีอํานาจงดจ่ายเงินสนับสนุนแก่องค์กรสมาชิกไว้จนกว่าจะมี

คําตัดสินถึงที่สุด ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นเร่งด่วน สมาคมมีอํานาจที่จะนําเงินสนับสนุน ในส่วนที่จะให้แก่

องค์กรสมาชิก ไปชําระเป็นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามที่พิพาท โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากองค์กร

สมาชิกนั้น ๆ ก็ได้ โดยให้ถือว่าการกระทําของสมาคมถือเป็นที่สุด 

7. การพัฒนานักกีฬาฟุตบอล 
7.1. การพัฒนานักกีฬาฟุตบอลยุวชน และเยาวชนถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสนับสนุนฟุตบอลลีกอาชีพในระยะยาว 

ตามที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน ฉะนั้นทุกองค์กรสมาชิกจึงจําเป็น จะต้องจัด
ให้มีโครงการฝึกอบรมยุวชน และ/หรือ ทีมเยาวชนขององค์กรสมาชิกขึ้น 

7.2. การพัฒนาดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากพอสมควรจึงเห็นควรกําหนดแนวทางการซื้อขายหรือโอน
การอุปการะไว้ดังน้ี คือ 
7.2.1. องค์กรสมาชิกที่ประสงค์จะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลยุวชน และ เยาวชนขององค์กรสมาชิกควร

ดําเนินการจัดทําข้อตกลง และ/หรือสัญญา ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวกับองค์กรสมาชิกตามแนวทางที่
ควรจะเป็น โดยยึดตามหลักกฎหมายไทยในกรณีที่ยุวชน หรือ เยาวชนเหล่านั้นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง 

7.2.2. การนํายุวชน หรือเยาวชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรสมาชิกใดองค์กรสมาชิกหนึ่ง มาสังกัดองค์กรสมาชิก
ตัวเองจะต้องมี การเจรจากับองค์กรสมาชิกต้นสังกัดให้ถูกต้อง 

7.2.3. ให้มีการเจรจาจ่ายค่าตอบแทนเรียกว่า ค่าตอบแทนการพัฒนา ให้กับองค์กรสมาชิกต้นสังกัดได้จํานวนหนึ่ง 
ตามที่คู่เจรจาจะเห็นสมควร 
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บทที่ 3 : ข้อก าหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน, การถอน/พักทีม, โปรแกรมการแข่งขัน และ รูปแบบของการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 

8. ข้อก าหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
เป็นองค์กรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ     

ไทยลีก 3 โดยมีข้อกําหนดในการเข้าร่วมการแข่งขันดังนี ้
8.1. องค์กรสมาชิกต้องนําส่งใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ตามทีฝุ่ายจัดการแข่งขันกําหนด  
8.2. องค์กรสมาชิกต้องนําส่งหนังสือรับรองข้อตกลงร่วมกันระหว่างสโมสร / องค์กรสมาชิก ตามที่ฝุายจัดการแข่งขัน 

กําหนด 
8.3. องค์กรสมาชิกต้องนําส่งใบอนุญาต (Club Licensing) ที่ออกโดยสมาคม ให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ในกรณีที่ไม่ได้

รับใบอนุญาต (Club Licensing) จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน  ในกรณีที่องค์กรสมาชิกไม่ได้รับใบอนุญาต 
(Club Licensing) จะต้องลงไปแข่งขันในลีกที่ต่ํากว่าลําดับถัดไป 

8.4. องค์กรสมาชิกได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) ให้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) 
แบบมีเงื่อนไข แต่องค์กรสมาชิกไม่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการออก
ใบอนุญาต หรือคณะกรรมการบริษัท ที่จะยังคงให้องค์กรสมาชิกนั้นเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปได้จนสิ้นสุดฤดูกาล 
แต่องค์สมาชิกจะต้องรับโทษตามระเบียบการออกใบอนุญาตสโมสร 

8.5. องค์กรสมาชิกต้องนําส่งทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยทุนจดทะเบียน
ดังกล่าวต้องได้รับการชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวนมูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว  

8.6. องค์กรสมาชิกต้องนําส่งหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคาร (Letter of Guarantee) เพื่อให้ไว้กับ บริษัท ไทยลีก 
จํากัด เป็นประกันความเสียหาย สําหรับรายการไทยลีก 3 จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

หากองค์กรสมาชิกไม่ดําเนินการนําส่งหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร (Letter of Guarantee) ตาม
วรรคต้น สมาคมจะสงวนสิทธิในการมอบเงินสนับสนุนประจําปีในงวดสุดท้าย ไว้เป็นเงินหลักประกันความเสียหาย
จนเริ่มฤดูกาลแข่งขันใหม่ 

8.7. องค์กรสมาชิกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือสโมสร / องค์กรสมาชิก หรือ แก้ไขช่ือผู้ถือหุ้น หรือจะทําการซื้อขาย
หุ้นหลังจากได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) ติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ทั้งในรูปแบบทางด้านกฎหมายของสโมสร หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท การเปลี่ยนที่ตั้งสํานักงานใหญ่ , 
การเปลี่ยนสีประจําสโมสร เพื่อที่จะได้รับคุณสมบัติทางด้านกีฬา และ/หรือ การได้รับใบอนุญาต ( Club 
Licensing) เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนสิทธิสโมสรสมาชิกของสมาคมต่อไป 

8.8. หากองค์กรสมาชิกใดมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 8.7 องค์กรสมาชิกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบคําร้องต่อฝุายออกใบอนุญาตสโมสร
ของ สมาคม โดยดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับการออกใบอนุญาตของสมาคม ทั้งนี้ การเปลี่ยนช่ือ และตรา
องค์กรสมาชิกหรือบริษัท จะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เอเอฟซี และ สมาคม   

8.9. หากองค์กรสมาชิกใดมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลงช่ือสโมสร/องค์กรสมาชิก หรือสถานที่จัดการแข่งขัน 
ในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่อสมาคม ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการดําเนินการ สําหรับกรณีขอเปลี่ยนช่ือทีมที่ใช้ทําการ
แข่งขัน หรือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการดําเนินการ สําหรับกรณีขอย้ายสถานท่ีจัดการแข่งขัน 

8.10. กรณีการขอเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท และ/หรือเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น องค์กรสมาชิกจะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบการออกใบอนุญาตสโมสร (Club Licensing Regulations) หรือ ตามระเบียบการโอนสิทธิความเป็น
สมาชิกของสมาคม 
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8.11. หากองค์กรสมาชิกทมีีข้อพิพาทว่าด้วยเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสโมสร ให้องค์กรสมาชิกนําเรื่องการครอบครอง
สิทธิการบริหารจัดการ เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของสมาคม หรือศาลยุติธรรม หากมีคําสั่งเป็น
ประการใด สมาคม หรือ ฝุายจัดการแข่งขัน จะได้ปฏิบัติต่อไป 

9. การถอนทีม/การพักทีม 

9.2 องค์สมาชิกใด ประกาศพักทีม หรือถอนทีมหลังจบฤดูกาลแข่งขัน จนกระทั่งถึงก่อนเริ่มฤดูกาล หรือถูกสมาคมลงโทษ
ถอนทีมออกจากรายการแข่งขัน ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เป็นเหตุให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
จะต้องชดใช้เงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่สมาคม หรือผู้ร้อง รวมถึงไม่ได้รับเงิน
รางวัลจากการแข่งขัน และต้องส่งเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืน และจะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของ
สมาคม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับลักษณะการปกครอง  
10. โปรแกรมการแข่งขัน 

ฝุายจัดการแข่งขัน จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ กรณีที่มีความ
จําต้องแข่งขันตามกําหนดวันเวลาที่ได้เวลาการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ หรือหากต้องจัดการแข่งขันไม่ให้ซ้ําซ้อนกับการแข่งขันอย่าง
เป็นทางการของทีมชาติไทย หรือการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์สโมสรระดับทวีป ฝุายจัดการแข่งขัน อาจพิจารณาจัดให้มีการแข่งขันใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันกลางสัปดาห์ หรือวันอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ โดยจะประกาศให้องค์กรสมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ        
โดยทั่วกัน 
11. รูปแบบของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3 

11.1 รอบแบ่งโซน 

แบ่งการแข่งขันเป็น 6 โซน คือ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล โซนภาคเหนือ โซนภาคใต้ โซน
ภาคตะวันออก และโซนภาคตะวันตก เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละโซน จํานวน 2 เลก ซึ่งแต่ละทีมจะแข่งขันเป็นทีม
เหย้า 1 ครั้งและเป็นทีมเยือน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎและกติกาการแข่งขัน Laws of the Game 

หลังจากจบการแข่งขันในรอบแบ่งโซน ให้ทีมที่มีคะแนนสะสมอันดับหนึ่งและอันดับสองของแต่ละโซนตามตารางคะแนน
การแข่งขัน รวม 12 ทีม ได้สิทธิไปแข่งขันในรอบแชมปเปี้ยนลีก ซึ่งจํานวนทีมจากแต่ละโซนที่ได้สิทธิไปแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนสล์ีก 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับจํานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละปี 

ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันในแต่ละโซนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจํานวนทีมท่ีเข้าร่วมในการแข่งขันแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของฝุายจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 

11.2 รอบแชมเป้ียนส์ลีก 
แบ่งการแข่งขันเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 (กลุ่มประเทศไทยตอนบน) ทีมตัวแทนจากโซนภาคเหนือ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโซนภาคตะวันออก 

จํานวน 6 ทีม  
กลุ่มที่ 2 (กลุ่มประเทศไทยตอนล่าง) ทีมตัวแทนจากโซนภาคตะวันตก โซนกรุงเทพและปริมณฑล และโซนภาคใต้     

จํานวน 6 ทีม  
การแข่งขันในรอบนี้ กําหนดให้ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มทีมละ 1 ครั้ง รวมแต่ละทีมจะได้แข่งขันทีมละ 

5 นัด หลังจากจบการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นอนัดับหนึ่งของแต่ละกลุ่ม ได้สิทธิไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
และให้ทีมอันดับสองของแต่ละกลุ่มได้สิทธิไปแข่งขันรอบชิงอันดับที่ 3 

 

9.1 องค์กรสมาชิกใดถอนทีมในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน หรือถูกสมาคมลงโทษถอนทีมออกจากรายการแข่งขัน ถูกพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เป็นเหตุให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องชดใช้เงิน 2,000,000 บาท (สอง

ล้านบาทถ้วน) รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่สมาคม หรือผู้ร้อง และต้องส่งเงินสนับสนุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืน และให้

ยกเลิกผลการแข่งขันของทีมทั้งหมด และจะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาคม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับลักษณะการ

ปกครอง 
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11.3 รอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3 
หลังจากจบการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่ม ได้สิทธิไปแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศ และให้ทีมอันดับสองของแต่ละกลุ่มได้สิทธิไปแข่งขันรอบชิงอันดับที่ 3 โดยใช้รูปแบบการแข่งขันดังนี้ 
11.3.1 แข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยใช้กฎประตูทีมเยือน (Away-goal)  
11.3.2 กรณีผลการแข่งขันแบบเหย้า-เยือนในเวลาปกติมีคะแนนเสมอกัน ให้ทําการต่อเวลาการแข่งขันอีก 30 นาที 

(เรียกว่า “ช่วงการต่อเวลาพิเศษ”) โดยการแข่งขันในช่วงการต่อเวลาพิเศษนี้ จะแบ่งเวลาการแข่งขันครึ่งละ 15 นาที ผลการแข่งขัน
ในการต่อเวลาพิเศษนี้จะไม่ใช้กฎ Away goal และถ้าผลการแข่งขันในช่วงการต่อเวลาพิเศษนี้มีคะแนนเสมอกันอยู่อีกก็ให้ตัดสิน
ด้วยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ (Kick from penalty mark) ตามกฎ FIFA  

 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลให้เปลีย่นตัวนักกีฬาฟุตบอลได ้5 คน โดยนักกีฬาฟุตบอลที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้า
มาแข่งขันอีกไม่ได้ และสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลเพิ่มได้อีก 1 คน ในช่วงการต่อเวลาพิเศษ 

ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของจํานวนทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขันแต่ละปี โดย
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝุายจัดการแข่งขัน 
12. การคิดคะแนนรอบแบ่งโซนและรอบแชมเป้ียนส์ลีก 

การคิดคะแนนรอบแบ่งโซนและรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ทีมท่ีชนะการแข่งขันในครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้คะแนน 3 คะแนน ถ้าท้ังคู่
เสมอกันจะได้ทีมละ 1 คะแนน ส่วนทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนน 
13. การจัดอันดับรอบแบ่งโซนและรอบแชมเป้ียนส์ลีก 

13.1 รอบแบ่งโซน ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลิศในแต่ละโซน ส่วนทีมที่ได้คะแนนรองลงมา
จะถูกจัดอันดับลดหลั่นกัน ตามคะแนนรวมที่ได้จนถึงทีมสุดท้าย 
13.2 รอบแบ่งโซน ในกรณีที่โซนใดมีทีมมากกว่า 1 ทีมขึ้นไปได้คะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล หรือสิ้นสุดฤดูกาล
ระหว่างการแข่งขัน ให้ใช้เกณฑ์พิจารณาการจัดอันดับเรียงลําดับดังนี้ 

13.2.1 พิจารณาจากผลการแข่งขัน ระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา (Head to Head or Mini 
League)  

13.2.2 พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย (Goals Difference) ของทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่ง
กันมา โดยไม่นับตามกฏการทําประตูทีมเยือน 

13.2.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ของทีมท่ีมคีะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา  
13.2.4 พิจารณาจากผลต่างประตูได้ และประตูเสีย (Goals Difference) ของทุกนัดที่ผ่านมา  
13.2.5 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ของทุกนัดที่ผ่านมา 
13.2.6 พิจารณาจากคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) ตามข้อ 14 
13.2.7 แข่งขันกันใหม่ 1 นัด เพื่อหาทีมชนะ หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาปกติให้ตัดสินด้วยการเตะลูก

โทษ ณ จุดเตะโทษ (Kick from Penalty Mark) 
13.2.8 ในกรณีพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามลําดับแล้ว หากได้เกณฑ์ตัดสินตามข้อหนึ่งข้อใด แล้วให้

ยุติการพิจารณาข้อต่อไป 
13.3 รอบแบ่งโซนในระหว่างการแข่งขัน และยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขัน ในการจัดอันดับเพื่อแสดงในตารางคะแนน

ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา เรียงลําดับดังน้ี  
13.3.1 พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดเรียงลําดับลดหลั่นกันไป 
13.3.2 ถ้าคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย 
13.3.3 ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูเฉพาะประตูได้ 
13.3.4 ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูจากจํานวนนัดท่ีชนะ 

13.4 การจัดอันดับรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ในกรณีที่กลุ่มใดมีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน เมื่อแข่งขันจบเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล หรือ
สิ้นสุดฤดูกาลระหว่างการแข่งขัน ใช้เกณฑ์พิจารณาโดยเรียงลําดับดังนี้ 
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13.4.1 พิจารณาจากผลการแข่งขัน ระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา (Head to Head or Mini 
League) 

13.4.2 พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย (Goal Difference) ของทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่ง
กันมา โดยไม่นับกฎการทําประตูทีมเยือน 

13.4.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goal For) ของทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันท่ีเคยแข่งกันมา 
13.4.4 พิจารณาจากผลต่างของประตูได้ และประตูเสีย (Goal Difference) ของทุกนัดที่ผ่านมา 
13.4.5 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goal For) ของทุกนัดที่ผ่านมา 
13.4.6 พิจารณาจากคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) รอบแชมเปี้ยนส์ลีก ตามข้อ 14  
13.4.7 จับสลาก 

14.  การพิจารณาคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) 
14.1 ใบเหลือง และใบแดงของแต่ละทีมที่ได้รับในการแข่งขันแต่ละนัด จะถูกนําไปนับคะแนนเพื่อใช้พิจารณาเพื่อ

จัดลําดับในตารางคะแนน ดังนี ้
14.1.1 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ 1 คะแนน 
14.1.2 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบแดง ในกรณีที่ได้รับใบเหลืองเป็นใบที่ 2 จะได้คะแนนสะสม 3 คะแนน 
14.1.3 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ 3 คะแนน 
14.1.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง และได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสม 4 คะแนน 

14.2 ทีมที่มีคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสมน้อยที่สุด จะถูกพิจารณาให้จัดอันดับอยู่ในลําดับที่ดีที่สุดในตารางคะแนน 
ตามข้อ 13.2.6 และข้อ 13.4.6 

14.3 นักกีฬาฟุตบอล  หรือเจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง)  หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) 
จะถูกพักการแข่งขัน หรือถูกพักทําหน้าที่ และจะถูกปรับเงินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
วินัย มารยาท 

15. สิทธิในการเลื่อนชั้นหรือตกชั้น 
ให้มีการกําหนดแนวทางการพิจารณาเลื่อนช้ันและตกช้ันของแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ไว้ดังน้ี  
15.1   ให้มีการตกช้ันของทีมที่มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับสุดท้ายของแต่ละโซน ตามตารางคะแนนการแข่งขันรอบแบ่ง

โซน ลงไปแข่งขันในลีกลําดับถัดไป ในฤดูกาลถัดไป 
15.2 ให้มีการเลื่อนช้ันของทีมที่มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่ม ตามตารางคะแนนการแข่งขันรอบแชม

เปี้ยนส์ลีก ขึ้นไปแข่งขันในไทยลีก 2 ในฤดูกาลถัดไป 
15.3 ทีมที่มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับสองของแต่ละกลุ่ม ตามตารางคะแนนการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ได้สิทธิ

แข่งขันรอบชิงอันดับที ่3 ซึ่งทีมท่ีชนะจะได้สิทธิขึ้นไปแข่งขันในไทยลีก 2 ในฤดูกาลถัดไป 
15.4 การเลื่อนช้ัน หรือ ตกช้ันตามข้อ 15.1 ถึง 15.3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของจํานวนทีมที่เข้า

ร่วมในการแข่งขันแต่ละปี  

16. จ านวนทมีที่มีสิทธิเข้าแข่งขันในแต่ละปี รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 1 
17. ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ 

17.1 การพิจารณาเรื่องสิทธิในการเลื่อนช้ันหรือตกช้ันตามข้อ 15 นั้น จะต้องใช้การพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ใน บทที่ 3. ข้อกําหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน, การถอน/พักทีม, โปรแกรมการแข่งขัน และรูปแบบของการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ซึ่งจะรวมถึงการได้รับใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพ (Club Licensing) จากสมาคม หากองค์กรสมาชิกใดไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมาคม องค์กรสมาชิกนั้นจะ
ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยได้ แม้ว่าองค์กรสมาชิกสมาชิกจะมีคุณสมบัติ
ครบหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในบทที่ 3 น้ี 
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17.2 ในกรณีที่จะต้องมีการเพิ่ม หรือลดจํานวนทีมที่จะเข้าแข่งขันในไทยลีก 3 หรือจะมีการพิจารณาเสริมทีมทดแทน 
ให้ครบตามจํานวนทีมท่ีสมาคมกําหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

17.2.1 กรณีทีมจากไทยลีก 3 ขึ้นช้ันมาไทยลีก 2 ไม่ครบตามจํานวน ให้พิจารณาทีมอันดับที่ 4 ของไทย
ลีก 3 รอบชิงอันดับที่ 3 ที่มีคุณสมบัติครบหลกัเกณฑ์ตามที่กําหนด เลื่อนช้ันไปแข่งขันในไทยลีก 2 หากทีมอันดับท่ี 
4 ของไทยลีก 3 รอบชิงอันดับที่ 3 ไม่สามารถเลื่อนช้ันไปแข่งขันในไทยลีก 2 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ลดทีมที่จะต้อง
ตกช้ันของไทยลีก 2 โดยพิจารณาจากทีมที่มีคะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของไทยลีก 2 ตามลําดับคะแนนที่ดี
ที่สุด ท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ใหค้รบตามจํานวนทีมที่สมาคมกําหนด  

หากมีเหตุอื่นท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้สมาคมเป็นผู้ช้ีขาด 
17.3 แนวดําเนินการตามข้อ 17.2 ให้รวมถึงกรณีที่ทีมไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันหรือร่วมแข่งขันต่อโดยคําสั่งของสมาคม หรือ

ศาล 
17.4 กรณีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นอํานาจของสมาคมเป็นผู้ช้ีขาด 
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บทท่ี 4 : กฎ กติกา และระเบียบท่ีใช้ควบคุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 
18. กฎ และกติกาของการแข่งขัน 

18.1 กฎ และ กติกาการแข่งขันใช้กฎกติกา Laws of The Game ของฟีฟุาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนานาชาติที่ 
สมาคม ประกาศใช้แล้ว 

18.2 กฎ และ กติกาอื่น ๆ ที่นํามาผนวกใช้เป็นกฎและกติกาตามหลักเกณฑ์ของสมาคม  
19. การตัดสิน 

19.1 ผู้ตัดสินจะต้องเป็นผู้ตัดสินท่ีได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม หรือ ผู้ตัดสินจากต่างประเทศท่ีสมาคม เป็นผู้แต่งตั้ง 
19.2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในการแข่งขันซึ่งเกิดจากนักกีฬาฟุตบอล หรือที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือ

เกิดจากเจ้าหน้าที่ของทีม หรือกองเชียร์ของทีมใดทีมหนึ่ง ทําให้เกิดความเสื่อมเสียกับวงการฟุตบอลลีกอาชีพให้ผู้
ตัดสิน หรือผู้ควบคุมการแข่งขันทํารายงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยของสมาคม พิจารณาในวันถัดไป 

20. การเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน เวลาการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันและกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 
20.1 หากมีความจําเป็น และมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง ฝุายจัดการแข่งขัน อาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และ

สถานที่จัดการแข่งขัน  หรือเปลี่ยนแปลงคู่แข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทีมขององค์กรสมาชิกที่มี
ผลกระทบทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   

20.2 กรณีที่ทีมเหย้าไม่สามารถจัดการแข่งขันตามกําหนดได้เพราะเจ้าของสนามไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขัน  
แต่ทีมเยือนได้เดินทางไปถึงสนามตามกําหนดแข่งขันแล้ว ทีมเหย้าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อทีมเยือนตามระเบียบ
การลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

20.3 ในกรณีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นก่อนทําการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทําความผิดของฝุายใดฝุายหนึ่ง เช่น ไฟฟูาส่อง
สนามดับเพราะฟูาผ่าทําให้ระบบไฟฟูาเสียหาย หรือฝนตกหนักทําให้มีน้ําท่วมขังสนาม เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณีที่
เกิดขึ้นได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันไปนานกว่า 60 นาทีแล้ว และผู้ตัดสินเห็นว่าแต่ละกรณีไม่สามารถทําการ
แข่งขันต่อไปได้จึงสั่งให้ยุติการแข่งขัน และให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยให้ทําการแข่งขันใน
วันท่ีเหมาะสม หรือวันอ่ืนตามที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด ส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝุาย ที่จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

เหตุสุดวิสัยดังกล่าวในวรรคต้น หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทําความผิดของฝุายใด
ฝุายหนึ่ง ซึ่งผู้ตัดสินเห็นว่าไม่สามารถทําการแข่งขันได้ ให้มีคําสั่งยุติการแข่งขัน ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณา
หากมีการเลื่อนการแข่งขัน ให้ทําการแข่งขันใหม่ในวันที่เหมาะสม หรือวันอ่ืนตามที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด โดย
ทําการแข่งขันเฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ และให้คงรายช่ือนักกีฬาฟุตบอล ผลต่างประตูการคาดโทษ การไล่ออก ไว้
ตามเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นหน้าท่ีของแต่ละฝุายเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และ
ผู้จัดการทีมของสองทีมคู่แข่งขัน เห็นว่าหลังจากล่วงเลยเวลาแข่งขันไปกว่า 60 นาทีแล้ว หากขยายระยะเวลารอ
ออกไปอีกช่ัวขณะหนึ่ง จะสามารถทําการแข่งขันได้แน่นอนและทุกฝุายมีความเห็นชอบร่วมกัน ก็สามารถขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นาที 

20.4 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ทําให้ไม่สามารถใช้สนามทําการแข่งขันต่อไปได้และต้องยกเลิก
การแข่งขันไปกลางคัน โดยที่เวลาการแข่งขันได้ผ่านพ้นไป 85 นาทีแล้ว หรือเหลือเวลาแข่งขันปกติอีกเพียง 5 
นาทีเท่านั้น และผลการแข่งขันในขณะนั้นเสมอกันอยู่ โดยมิได้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของผู้จัดการทีมของสองทีมคู่แข่งขัน ในการตัดสินให้การแข่งขัน
ของคู่นี้ถือว่าเสร็จสิ้นไป โดยไม่ต้องไปทําการแข่งขันกันต่อในวันรุ่งขึ้นตามที่กําหนดไว้ในข้อ 20.3 ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบกับแต่ละทีมในด้านค่าใช้จ่าย หรือกําหนดแข่งขันของสัปดาห์ต่อไปแต่ก่อนการตัดสินใจให้หารือกับ
ฝุายจัดการแข่งขันก่อน 

ทั้งนี้ กรณีเป็นความบกพร่องของสนามของทีมเหย้า ทั้งกรณีไฟฟูาดับมากกว่า 3 ครั้ง ในระหว่างการ
แข่งขันนัดใด หรือระยะเวลาที่ไฟฟูาขัดข้อง รวมกันเกินกว่า 60 นาที ไม่นับรวมเวลาพักครึ่ง 15 นาที นับตั้งแต่ผู้
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ตัดสินยุติการแข่งขัน หรือมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นในสนามแข่งขันและไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 45 นาทีทํา
ใหต้้องยุติการแข่งขัน องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้ามีโทษดังนี ้
20.4.1 กรณีไฟฟูาดับให้ปรับเป็นแพ้ โดยมีประตูได้ประตูเสียตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท         

ส่วนเงินค่าปรับให้ยกเว้น กรณีเหตุสุดวิสัยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 20.3 ของบทนี ้
20.4.2 กรณีที่กองเชียร์ทะเลาะวิวาทกันเป็นเหตุให้ต้องหยุดการแข่งขัน หากไม่สามารถคลี่คลายเหตุการณ์ให้ทํา

การแข่งขันได้ภายใน 45 นาที ทีมก่อเหตุจะถูกปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้ เช่นเดียวกับข้อ 20.4.1 ข้างต้น 
และองค์กรสมาชิกทีมเหย้ามีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  

สําหรับการแข่งขันนัดถัดไปจากนัดที่มีปัญหาไฟฟูาขัดข้อง หากจะแข่งขันในเวลาที่ต้องใช้ไฟฟูาตามเดิม
ต้องได้รับการตรวจระบบไฟฟูาจากฝุายจัดการแข่งขัน หรือผู้แทนของฝุายจัดการแข่งขันก่อน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เพื่อการตรวจเป็นขององค์กรสมาชิก 

20.5 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟฟูาส่องสว่างที่ใช้ส่องสนามขัดข้อง องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า ต้องมีเครื่องปั่น
ไฟฟูาสํารองและใช้การได้จริง โดยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคท่ีมีความชํานาญคอยดูแลอยู่ด้วย ส่วนกรณีที่น้ําท่วมขังสนาม
มากจากฝนท่ีตกหนักควรมีระบบการระบายน้ําที่ดีมีอุปกรณ์การรีดน้ําจากพื้นสนาม เครื่องสูบน้ํา รวมทั้งท่อระบาย
น้ํารอบสนามที่ช่วยระบายน้ําได้ดี หากไม่มี หรือมีเครื่องปั่นไฟฟูาสํารองแต่ไม่สามารถใช้การได้ จะต้องถูกพิจารณา
ความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ต่อไป 

20.6 กรณีที่องค์กรสมาชิกใด ได้ย้ายสถานท่ีจัดการแข่งขันจากเดิมไปยังต่างท้องถิ่นระหว่างฤดูกาลของการแข่งขัน และ
มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทางค่าโรงแรมที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีเกิดขึ้น
รวมกันแล้วเพิ่มขึ้นจากการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันเดิม องค์กรสมาชิกนั้นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น 

21. สถานที่จัดการแข่งขัน 
21.1 องค์กรสมาชิกจะต้องใช้สถานที่จัดการแข่งขันเพื่อเป็นสนามทีมเหย้า ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครขอเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพตลอดทั้งฤดูกาล  
21.2 สถานท่ีจัดการแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานของสถานที่จัดการแข่งขันในระดับ 

ไทยลีก 3 ตามภาคผนวกที่ 3 ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจาก ฝุายจัดการแข่งขัน 
21.3 สถานท่ีจัดการแข่งขันจะต้องไม่ใช้ร่วมกับองค์กรสมาชิกอื่นในลีกระดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก 

ฝุายจัดการแข่งขัน 
21.4 สถานท่ีจัดการแข่งขัน จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อการแข่งขันนัดอื่น หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ก่อนวันแข่งขัน 2 วัน เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจาก ฝุายจัดการแข่งขัน หากฝุาฝืนจะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  
21.5 ฝุายจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้องค์สมาชิกใช้สถานที่จัดการแข่งขัน หากสถานที่จัดการ

แข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานของสถานท่ีจัดการแข่งขันในระดับ ไทยลีก 3  
21.6 หากองค์กรสมาชิกใด มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน องค์สมาชิกจะต้องดําเนินกา ร

ตามที่ระบุไว้ในข้อท่ี 21 ของข้อบงัคับระเบียบการแข่งขัน 
21.7 จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน และศูนย์รักษาความปลอดภัย เพื่อ

บันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่ห้ามมิให้ติดตั้งกล้องในพื้นที่   
ที่มีความเป็นส่วนตัว ในห้องแต่งตัวนักกีฬาฟุตบอล ในห้องของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และในเขตเทคนิคเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นที่น่ังนักกีฬาฟุตบอลสํารอง  

21.8 ในกรณีที่สนามแข่งขันมีระยะห่างจากอัฒจันทร์ผู้ชมน้อยกว่า 10 เมตร ต้องจัดสร้างรั้วเพื่อปูองกันผู้ชมกระทําการ
ในลักษณะไม่พึงประสงค์ด้วยความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

21.9 องค์กรสมาชิกสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า ต้องจัดเตรียมไฟส่องสนามแข่งขัน ที่มีความเข้มของแสงตามหลักเกณฑ์
สําหรับการจัดการแข่งขันรายการ ไทยลีก 3 ตามมาตรฐานระบบส่องสว่าง สนามฟุตบอลในภาคผนวกที่ 9 และ
ต้องมีเครื่องปั่นไฟสํารอง หรือมีมาตรการอื่นใดเทียบเท่า ที่จะสามารถจ่ายไฟให้กับสนามแข่งขันได้ ภายใน 15 
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นาที หลังจากท่ีไฟฟูาสาธารณะขัดข้องและต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมการแข่งขันก่อน หากไม่มีหรือไม่
พร้อม ในการใช้งานจะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

21.10 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องจัดเตรียมห้องปฏิบัติการวีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน (VOR) ตามที่ได้รับแจ้งจากฝุายจัดการ
แข่งขันให้สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งพื้นที่บริเวณการตรวจสอบของผู้ตัดสิน (RRA) ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน หากไม่มีหรือไม่พร้อม ในการใช้งานจะมีโทษตามระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

22. สนามแข่งขัน 
22.1 มีสนามแข่งขันได้มาตรฐาน มีพื้นผิวเรียบและมีหญ้าปกคลุมสม่ําเสมอ โดยจะเป็นหญ้าธรรมชาติ หรือหญ้าเทียมก็

ได้ และต้องมีขนาดของสนามแข่งขันตามมาตรฐานตามกฎกติกาฟุตบอล  Laws of the Game 
22.2 หากองค์กรสมาชิกทีมเหย้าพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพสนามแข่งขันไม่พร้อมสําหรับใช้ทําการแข่งขัน องค์กรสมาชิก

ทีมเหย้า ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ฝุายจัดการแข่งขัน และ องค์กรสมาชิกทีมเยือน โดยทันทีก่อนที่จะ
เดินทางไปยังสถานท่ีจัดการแข่งขัน ท้ังนี้หากไม่ดําเนินการ จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  

22.3 เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน จะทําการตรวจสอบสถานที่จัดการแข่งขันก่อนเริ่มเกมการแข่งขันให้เป็นไปตามกฏกติกา
ฟุตบอล Laws of the Game หากสภาพของสนามแขง่ขันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ควบคุมการแข่งขัน จะแจ้งให้
องค์กรสมาชิกทีมเหย้าดําเนินการแก้ไข เพื่อให้พร้อมสําหรับใช้ทําการแข่งขัน ทั้งนี้หากไม่ดําเนินการ และไม่
สามารถดําเนินการจัดการแข่งขันได้ จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

23. ที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลส ารอง และเขตเทคนิค 
23.1 จัดให้มีที่นั่งอย่างน้อย 18 ที่นั่ง เพียงพอสําหรับเจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอลสํารอง โดยนักกีฬาฟุตบอล

สํารอง จะต้องสวมเสื้อก๊ักที่มสีแีตกต่างกับสีของนักกีฬาฟุตบอลในสนามทั้ง 2 ทีม 
23.2 นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกไล่ออกจากสนาม จะไม่อนุญาตให้อยู่ ณ ที่น่ังนักกีฬาฟุตบอลสํารอง และบริเวณสนามแข่งขัน 
23.3 เจ้าหน้าท่ีทีมจะต้องนั่งอยู่ตลอดการแข่งขัน นอกจากออกไปปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บ หรือควบคุม

การอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลสํารองเท่านั้น 
23.4 ไม่อนุญาตให้สวมชุดอื่นนอกจากชุดของเจ้าหน้าที่ทีมที่เหมือนกัน เว้นแต่ประธานองค์กรสมาชิก หรือผู้จัดการทีม 

หรือหัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ชุดแตกต่างได้ แต่สีของชุดเจ้าหน้าที่ทีมจะต้องไม่ เหมือนกับสีของนักกีฬาฟุตบอลทั้ง 2 ทีม 
23.5 ถ้าเจ้าหน้าที่คนใดถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในเขตเทคนิคและต้องไปนั่งบนอัฒจันทร์ 
23.6 เจ้าหน้าที่ทีมสามารถสวมกางเกงขาสั้นได้แต่ต้องสวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้นเข้าไปในเขตเทคนิค โดยจะต้อง

คล้อง AD Card ให้ตัวบัตรอยู่นอกเสื้อ หากฝุาฝืน จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
23.7 ในระหว่างการแข่งขัน ห้ามนักกีฬาฟุตบอล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ทีม ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในบริเวณเขต

เทคนิคและสนามแข่งขัน เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าท่ีทีม ใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อเหตุผลทางด้านเทคนิคในการวาง
แผนการเล่น หรือ เพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น โดยอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามกฎกติกา Laws of the Game 
ยกเว้นเสารับสัญญาณทุกชนิด กรณีมีเหตุจําเป็นอื่นที่เจ้าหน้าท่ีทีมต้องใช้เครื่องมือสื่อสารในบริเวณดังกล่าว ให้ขอ
อนุญาตผู้ควบคุมการแข่งขันก่อน หากฝุาฝืนองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของผู้กระทําผิดจะมีโทษตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาท 

23.8 หน้าผู้ฝึกสอน จะต้องควบคุม กํากับดูแล พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ และ นักกีฬาฟุตบอลสํารอง ที่อยู่ในบริเวณเขต
เทคนิค หากมีการกระทําผิดเกิดขึ้นของบุคคลที่อยู่ในเขตเทคนิค และ ไม่สามารถระบุตัวผู้กระทําผิดได้ หัวหน้าผู้
ฝึกสอน จะต้องรับผิดชอบ 

แต่หากไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอน ให้เจ้าหน้าที่ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือตําแหน่งรองลงไปตามลําดับเป็น
ผู้รับผิดชอบแทน 
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24     สนามฝึกซ้อม 
24.1 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าจะต้องจัดเตรียมสนามสําหรับการฝึกซ้อมให้กับทีมเยือน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามที่

องค์กรสมาชิกทีมเยือนร้องขอ ซึ่งสนามฝึกซ้อมจะต้องมีขนาด และได้มาตรฐานสนามแข่งขัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า ซึ่งไม่ควรอยู่ห่างจากสถานที่จัดการแข่งขันทีมเหย้าเกิน 15 กิโลเมตร ทั้งนี้ หากไม่
ดําเนินการ จะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

25 ลูกฟุตบอล 
25.1 ฝุายจัดการแข่งขัน จะจัดสรรลูกฟุตบอลสําหรับใช้ในการฝึกซ้อม และทําการแข่งขันให้แก่องค์สมาชิกที่เข้าร่วมการ

แข่งขัน ดังต่อไปนี้  
25.1.1 ลูกฟุตบอลสําหรับฝึกซ้อม  
25.1.2 ลูกฟุตบอลสําหรับใช้ทําการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ในเลกท่ี 1 และเลกท่ี 2 ของฤดูกาลแข่งขัน  

25.2 องค์กรสมาชิกจะต้องใช้ลูกฟุตบอลสําหรับใช้ทําการแข่งขันตามแบบที่ ฝุายจัดการแข่งขัน กําหนดไว้เท่านั้น โดย
จะต้องจัดเตรียมลูกฟุตบอลเพื่อใช้สําหรับวันแข่งขันให้ครบตามจํานวนที่ฝุายจัดการแข่งขันมอบให้ หากฝุาฝืน จะมี
โทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ 

26 ชุดแข่งขัน 
26.1 องค์กรสมาชิกจะต้องแจ้งชุดที่จะใช้แข่งขันต่อฝุายจัดการแข่งขัน โดยจะต้องส่งรูปภาพชุดแข่งขันจริง 3 ชุด และชุด

ผู้รักษาประตู 3 ชุด ตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด  
26.2 ชุดแข่งขันแต่ละชุด จะต้องมีสีแตกต่างเป็นโทนสีสว่างและโทนสีเข้มโดยสิ้นเชิง 
26.3 องค์กรสมาชิก จะต้องใช้สีของชุดแข่งขันตามที่แจ้งไว้ตลอดฤดูกาลแข่งขัน และสีของหมายเลขเสื้อแข่งขัน ต้องใช้สี

ทีเ่จ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันมองเห็นได้ชัดเจนท้ังการแข่งขันในเวลากลางวัน หรือในเวลากลางคืน 
26.4 การกําหนดสีชุดแข่งขันในวันแข่งขัน ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกทีมเหย้าและทีมเยือน ในการประสานงาน

ร่วมกันเพื่อตกลงเลือกสีชุดที่จะใช้ทําการแข่งขัน โดยแจ้งให้กับผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะปฏิบัติหน้าที่นัดดังกล่าว
ทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 วัน และดําเนินการบันทึกลงในระบบของฝุายจัดการแข่งขัน โดยให้
พิจารณาจัดชุดตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
26.4.1.ชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมเหยา้ ต้องใส่ชุดแข่งขันหลักเท่านั้น 

ในกรณีทีมเหย้า มีเหตุจําเป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงชุดแข่งขันหลัก จะต้องทําเป็นหนังสือเสนอต่อ
ฝุายจัดการแข่งขันเพื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 วัน 

26.4.2.ชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมเยือน ต้องใส่ชุดแข่งขันที่มีโทนสีแตกต่างจากชุดนักกีฬาฟุตบอลของทีมเหย้า อย่าง

ชัดเจน 

26.4.3.ชุดผู้รักษาประตูทีมเหย้าและทีมเยือน ต้องใส่ชุดแข่งขันที่มีโทนสีแตกต่างจากชุดนักกีฬาฟุตบอลของทั้งทีม

เหย้าและทีมเยือน อย่างชัดเจน 

ให้องค์กรสมาชิกนําชุดสํารองของนักกีฬาฟุตบอล และผู้รักษาประตูที่จัดเตรียมไว้มาในวันแข่งขัน  กรณี

เกิดปัญหาเกี่ยวกับชุดที่จะใช้แข่งขันขึ้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยความเห็นร่วมของผู้ประเมิน

ผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด   

26.5 นักกีฬาฟุตบอลของแต่ละองค์กรสมาชิก ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มของ 
ฝุายจัดการแข่งขัน และอุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล ต้องเป็นไปตามที่ฟีฟุากําหนดไว้ในกติกาการแข่งขัน (Laws of 
The Game) โดยต้องมีเครื่องหมายของรายการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา  

26.6 อนุญาตให้ใช้ช่ือย่อของนักกีฬาฟุตบอล และนามสกุลเต็ม หรือช่ือเต็ม นามสกุลย่อ หรือช่ือเต็มไม่ใส่นามสกุล หรือ
ช่ือย่อสําหรับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ  บนหลังเสื้อชุดแข่งขันที่ได้ทําการขึ้นทะเบียนไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็น



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     23 

ภาษาอังกฤษอยู่เหนือหมายเลข ด้านหลังตัวเสื้อ โดยตัวอักษรนี้จะต้องมีความสูงระหว่าง 5-7.5 เซนติเมตร และอยู่
ห่างจากคอเสื้อไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

26.7 หมายเลขประจําตัวด้านหลังเสื้อ จะต้องใช้สีทีเ่จ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันมองเห็นได้ชัดเจน มีความสูงระหว่าง 25-35 
เซนติเมตร  

26.8 หมายเลขประจําตัวที่ขากางเกงด้านหน้าข้างขวา หรือข้างซ้าย จะต้องใช้สีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมองเห็นได้
ชัดเจน มีความสูงระหว่าง 10-15 เซนติเมตร  

26.9 องค์กรสมาชิกจะต้องติดตราสัญลักษณ์ของสโมสรที่ชุดแข่งขันด้านหน้าข้างซ้าย และองค์กรสมาชิกอาจจะติดตรา
สัญลักษณ์ของสโมสรที่ขากางเกงด้านหน้าข้างขวา หรือข้างซ้ายก็ได้ โดยจะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 ตาราง
เซนติเมตร  

26.10 องค์สมาชิกสามารถติดตราสัญลักษณ์บริเวณกลางด้านหน้าของชุดแข่งขัน ได้ดังนี้ 
(1) ผู้สนับสนุนหลัก 1 ราย ขนาดไม่เกิน 300 ตารางเซนติเมตร 

(2) ผู้สนับสนุนรองไม่เกิน 2 ราย โดยมีขนาดพื้นท่ีรวมไม่เกิน 150 ตารางเซนตเิมตร 

ส่วนตําแหน่งอื่น ๆ ของชุดแข่งขันสามารถติดตราสัญลักษณ์ของผูส้นับสนุนได้ โดยมีขนาดไม่เกิน 100 ตาราง

เซนติเมตร ทั้งนี้ ชุดแข่งขันจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากฝาุยจัดการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 แบบอักษรช่ือหลังเสื้อ และหมายเลขประจําตัวของนักกีฬาฟุตบอลจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ฝุายจัดการแข่งขัน 
กําหนดเท่านั้น  

26.12 นักกีฬาฟุตบอลที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน โดยเครื่องหมายนี้จะต้องจัดหา  
มาเอง 

26.13 กรณีชุดนักกีฬาฟุตบอลไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงในทะเบียนแข่งขัน ตามแบบที่ฝุายจัดการแข่งขัน
กําหนด นักกีฬาฟุตบอลคนนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 

ส่วนนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ติดตัวอักษร  หรือตัวอักษรไม่ตรงตามช่ือที่ได้ขึ้นทะเบียน  หรือไม่ติด
เครื่องหมายของรายการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายที่ลอกเลียนแบบ จะมีโทษตาม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ 

26.14 ในกรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลในตําแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้รักษาประตู ต้องทําหน้าที่ผู้รักษาประตูในระหว่างการแข่งขัน กรณี
เป็นเหตุสุดวิสัยให้สามารถใช้เสื้อตามสีเสื้อ ของผู้รักษาประตูทีมตนในการแข่งขันวันนั้น หรือในกรณีจําเป็นอาจ
เป็นสีอื่นได้แต่ต้องแตกต่างกับนักกีฬาฟุตบอลคนอ่ืน ๆ ในสนาม และไม่จําเป็นต้องมีหมายเลขก็ได้ 
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27 ข้อปฏิบัติของทีมในวันแข่งขัน 
27.1 ทีมที่ไม่ไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามที่กําหนด หรือทีมที่ไปถึงสนามแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน

ภายในเวลาที่กําหนด หรือทีมใดไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลา หรือนักกีฬาฟุตบอลผละจากการแข่งขัน หรือ
เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ของทีมนั้น เป็นต้น เหตุให้การแข่งขันต้องยุติลง ตามรายงานของผู้
ตัดสินจะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ตามแต่กรณี 

ทีมใดไม่ไปทําการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร นอกจากจะถูก
ลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท แล้ว หากจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของทีมอื่นหรือ
รายการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว อาจถูกตัดออกจากการแข่งขันฟุตบอลรายการนั้นได้ 

27.2 ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีมส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งลําดับหมายเลขให้ตรงตามหมายเลขท่ีสมัครไว้ตามแบบที่ ฝุาย
จัดการแข่งขัน กําหนด โดยให้มีนักกีฬาฟุตบอลไม่เกิน 11 คน และนักกีฬาฟุตบอลสํารองไม่เกิน 9 คน ก่อนเวลา
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 50 นาที ของวันที่ส่งรายช่ือลงทําการแข่งขัน โดยให้ส่งรายช่ือนี้ต่อผู้ควบคุมการ
แข่งขัน เมื่อเดินทางมาถึงสถานท่ีจัดการแข่งขัน 

27.3 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันแต่ละนัด ให้เปลี่ยนได้ 5 คน ในจํานวนไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะไม่นับเป็น
จํานวนครั้งหากเปลี่ยนตัวในระหว่างพักครึ่งเวลา นักกีฬาฟุตบอลที่จะเข้าเปลี่ยนตัวต้องอยู่ในรายช่ือนักกีฬา
ฟุตบอลสํารอง 9 คน ตามบัญชีรายช่ือที่ยื่นไว้ก่อนการแข่งขัน และผู้ที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาลง
แข่งขันอีกไม่ได้ หากฝุาฝืนจะถือว่าองค์กรสมาชิกมีการสง่นักกีฬาฟุตบอลผดิคณุสมบัตเิข้าร่วมการแข่งขัน และจะมี
โทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ต่อไป ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่ก็ตาม 

27.4 ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันแล้วเหลือนักกีฬาฟุตบอลในสนามน้อยกว่า 7 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และปรับประตูได้
และประตูเสีย ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

27.5 ถ้าปรากฏว่าทีมใดจัดนักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องส่งรายช่ือลงทําการแข่งขัน จะถูกลงโทษตามระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม 

27.6 การผละจากการแข่งขัน ในกรณีที่มีการประท้วงการตัดสินโดยนักกีฬาฟุตบอลของทีมใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะจากกรณี
ใด ๆ ก็ตาม และผู้ตัดสินได้สั่งให้นักกีฬาฟุตบอลของทีมที่ประท้วง ทําการแข่งขันต่อโดยให้สัญญาณเริ่มเล่นใหม่ 
แล้ว นักกีฬาฟุตบอลของทีมที่ประท้วงไม่ยอมเล่นต่อ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของสนามแข่งขัน ถือว่าทีมนั้นมีเจตนา
ผละจากการแข่งขัน และมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

27.7 ถ้าปรากฏว่าทีมใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ สมาคม หรือ บริษัท ไทยลีก จํากัด กําหนดจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายจะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

27.8 กรณีที่ทีมองค์กรสมาชิกทีมเหย้า ดําเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือทาง
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นไปยังผู้ชมทางบ้านในนัดที่ตนเป็นทีมเหย้า เพื่อการหารายได้ขององค์กรสมาชิก โดยไม่ได้
รับอนุญาตจาก ฝุายจัดการแข่งขันก่อน อาจทําใหส้มาคมถูกผู้ได้รับลิขสิทธ์ิฟูองร้องเรียกค่าเสียหายได้จะมีความผิด
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

27.9 ข้อปฏิบัติการใช้ตัว Mascot ทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังการแข่งขันในพิธีเดินลงสู่สนาม 
27.9.1  สโมสรที่ต้องการใช้ตัว Mascot จะต้องดําเนินการส่งภาพหรือรูปแบบของตัว Mascot โดยละเอียด ให้

ฝุายจัดการแข่งขันทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
27.9.2  สโมสรต้องช้ีแจงขั้นตอนและรูปแบบการใช้งานของตัว Mascot และระบุช่วงเวลาในการแสดงและใช้งาน

ตัว Mascot โดยจะต้องแจ้งให้ฝุายจัดการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการแข่งขัน 
27.9.3  ไม่อนุญาตให้ตัว Mascot ร่วมอยู่ในแถวขณะช่วงพิธีการเคราพเพลงสรรเสริญพระบารมีและการ   จับมือ

ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลทั้งสองทีม 
27.9.4  การใช้หรือการแสดงตัว Mascot จะต้องไม่กระทบต่อขั้นตอนการนับเวลาถอยหลังเพื่อเริ่มการแข่งขัน 

และจะต้องไม่รบกวนการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มการแข่งขัน และพักครึ่งการแข่งขัน 
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การถูกลงโทษใหอ้อกจากการแข่งขัน (ระหว่างการแข่งขัน) การถูกพักการแข่งขัน

พ้ืนสนามแข่งขัน
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน ไมส่ามารถอยู่บนพืน้สนามแข่งขันและบริเวณ
รอบพืน้สนามแข่งขันได้

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน จะไมส่ามารถเข้ามาอยู่บริเวณพืน้สนามแข่งขันและ
บริเวณรอบพืน้สนามแข่งขันได้

ทีน่ั่งนักกีฬาฟุตบอล
ส ารอง

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะไมส่ามารถนั่งอยู่บริเวณท่ีนั่งส ารองได้
หลังจากถูกไล่ออกจากการแข่งขันแล้ว

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน ไมส่ามารถมานั่งบริเวณท่ีนั่งส ารองได้

เขตเทคนิค นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะไมส่ามารถยืนอยู่บริเวณเขตเทคนิคได้ นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน ไมส่ามารถนั่งอยู่บริเวณเขตเทคนิคได้

หอ้งแต่งกาย
นักกีฬา

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน สามารถท่ีจะอยู่ในห้องแต่งกายนักกฬีาหรือ
ในห้องตรวจสารกระตุ้นได้ แต่จะต้องมเีจ้าหน้าท่ีดูแลอยู่ในห้องตรวจสารกระตุ้นด้วย 
จนถึงในนาทีท่ี 75 ของการแข่งขัน

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน จะไมส่ามารถอยู่ในห้องพกันักกฬีาได้ทัง้กอ่นและ
ระหวา่งการแข่งขัน (สามารถเข้าห้องพกันักกฬีาได้หลังจากหมดเวลาการแข่งขัน)

บนอัฒจันทร์
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน สามารถขึ้นไปนั่งบริเวณอฒัจันทร์ได้แต่
จะต้องมฝ่ีายรักษาความปลอดภัยคอยดูแล จนถึงนาทีท่ี 75 ถ้านักกฬีาฟตุบอลไมถู่กเลือก
ให้ไปตรวจสารกระตุ้น

สามารถนั่งบริเวณบนอฒัจันทร์หรือบริเวณ วี.ไอ.พ ีหรือ ว.ีว.ีไอ.พ ีได้ แต่ห้ามลงมาใน
บริเวณพืน้ท่ีสนามแข่งขัน และจะต้องมฝ่ีายรักษาความปลอดภัยคอยดูแล

รถโดยสารของสโมสร นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน สามารถท่ีจะนั่งมากบัรถโดยสารของสโมสร
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน สามารถเดินทางร่วมกบัรถโดยสารของสโมสรได้ แต่
ไมส่ามารถท่ีจะส่ือสารพดูคุยกบัส่ือได้เมือ่เดินทางมาถึงสนามหรือเดินทางกลับได้

พิธกีารมอบรางวัล นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน สามารถท่ีจะมส่ีวนร่วมในพธิกีารมอบรางวลั นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน สามารถท่ีจะมส่ีวนร่วมในพธิกีารมอบรางวลัได้
มิกซ์โซน นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะไมส่ามารถท่ีจะเดินผ่านบริเวณมกิซ์โซนได้ นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน จะไมส่ามารถท่ีจะเดินผ่านบริเวณมกิซ์โซนได้

หอ้งแถลงข่าว
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะไมส่ามารถขึ้นแถลงข่าว หรือติดต่อส่ือสาร
กบัส่ือมวลชน

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน จะไมส่ามารขึ้นแถลงข่าวได้

กิจกรรมของสือ่
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะไมส่ามารถมส่ีวนเกีย่วข้องกบักจิกรรมของ
ส่ือภายในสถานท่ีจัดการแข่งขันได้เลย

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน จะไมส่ามารถมส่ีวนร่วมหรือเกีย่วข้องกบักจิกรรมของ
ส่ือมวลชลภายในสถานท่ีจัดการแข่งขันได้

หอ้งตรวจสารกระตุ้น
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน สามารถท่ีจะอยู่ในห้องตรวจสารกระตุ้นได้ 
แต่จะต้องมเีจ้าหน้าท่ีดูแลอยู่ในห้องตรวจสารกระตุ้นด้วย จนถึงในนาทีท่ี 75 ของการ
แข่งขัน

ไมม่ี

ทีน่ั่ง วี.ไอ.พี
นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน ไมส่ามารถขึ้นไปนั่งร่วมกบับริเวณท่ีนั่ง วี.ไอ.พี
 หรือ ว.ีว.ีไอ.พ ีได้

นักกฬีาฟตุบอลท่ีถูกพกัการแข่งขัน สามารถนั่งบริเวณบนอฒัจันทร์หรือบริเวณ วี.ไอ.พ ี
หรือ ว.ีว.ีไอ.พ ีได้ แต่ห้ามลงมาในบริเวณพืน้ท่ีสนามแข่งขัน และจะต้องมฝ่ีายรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแล

ข้อปฎิบัติของนักกีฬาฟุตบอล กรณทีีถู่กใหอ้อกจากการแข่งขัน หรือ ถูกพักการแข่งขัน

สถานทีจั่ดการแข่งขัน
นักกีฬาฟุตบอล

27.9.5  ฝุายจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในพิจารณาอนุญาตการใช้งานหรือการแสดงตัว Mascot ของสโมสรใน
สนามแข่งขัน   

27.10 ตารางข้อปฏิบัติของนักกีฬาฟุตบอล กรณีที่ถูกพักการแข่งขัน 
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เจ้าหน้าทีท่มี
การถูกเชิญใหอ้อก (ระหว่างการแข่งขัน) การพักการท าหน้าที่

พ้ืนสนามแข่งขัน เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถอยู่บริเวณพืน้สนามแข่งขันได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี ไมส่ามารถเข้ามาอยู่บริเวณพืน้สนามแข่งขันได้
ทีน่ั่งนักกีฬาฟุตบอล

ส ารอง
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถนั่งอยู่บริเวณท่ีนั่งส ารองได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารถมานั่งบริเวณท่ีนั่งส ารองได้

เขตเทคนิค เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถยืนอยู่บริเวณเขตเทคนิคได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารถนั่งอยู่บริเวณเขตเทคนิคได้

หอ้งแต่งกายนักกีฬา
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถเข้าไปภายในห้องแต่งตัวนักกฬีาได้ระหวา่งพกั
คร่ึง หากโดนคาดโทษภายในคร่ึงเวลาแรก สามารถเข้าได้อกีคร้ังหลังจากจบการแข่งขัน
คร่ึงเวลาหลัง

เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารถอยู่ในห้องพกันักกฬีาได้ท้ังกอ่นและ
ระหวา่งการแข่งขัน (สามารถเข้าห้องพกันักกฬีาได้หลังจากหมดเวลาการแข่งขัน)

บนอัฒจันทร์
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก สามารถขึ้นไปนั่งบริเวณบนอฒัจันทร์ได้ แต่ห้ามลงมาใน
บริเวณพืน้ท่ีสนามแข่งขัน และจะต้องมฝ่ีายรักษาความปลอดภัยคอยดูแล

เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี สามารถนั่งบริเวณบนอฒัจันทร์หรือบริเวณ วี .ไอ.พ ีหรือ
 ว.ีว.ีไอ.พ ีได้ แต่ห้ามลงมาในบริเวณพืน้ท่ีสนามแข่งขัน และจะต้องมฝ่ีายรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแล

รถโดยสารของสโมสร เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก สามารถท่ีจะเดินทางร่วมกบัรถโดยสารของสโมสรได้
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี สามารถท่ีจะเดินทางร่วมกบัรถโดยสารของสโมสรได้ แต่
ไมส่ามารถท่ีจะส่ือสารพดูคุยกบัส่ือได้เมือ่เดินทางมาถึงสนามหรือเดินทางกลับได้

พิธกีารมอบรางวัล เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก สามารถท่ีจะมส่ีวนร่วมในพธิกีารมอบรางวลัได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี สามารถท่ีจะมส่ีวนร่วมในพธิกีารมอบรางวลัได้
มิกซ์โซน เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถเดินผ่านบริเวณมกิซ์โซนได้ เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารถเดินผ่านบริเวณมกิซ์โซนได้

หอ้งแถลงข่าว เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถขึ้นแถลงข่าวหรือติดต่อส่ือสารกบัส่ือมวลชน เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารขึ้นแถลงข่าวได้

กิจกรรมของสือ่
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถมส่ีวนเกีย่วข้องกบักจิกรรมของส่ือภายในสถานท่ี
จัดการแข่งขันได้เลย

เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารถมส่ีวนร่วมหรือเกีย่วข้องกบักจิกรรมของส่ือ
มวลชลภายในสถานท่ีจัดการแข่งขันได้

ทีน่ั่ง วี.ไอ.พี เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก จะไมส่ามารถขึ้นไปนั่งบริเวณ วี.ไอ.พ ีหรือ ว.ีว.ีไอ.พ ีได้
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี สามารถนั่งบริเวณ วี .ไอ.พ ีหรือ ว.ีว.ีไอ.พ ีได้ แต่จะต้องมี
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยคอยดูแล

การติดต่อสือ่สาร
เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกเชิญให้ออก สามารถท่ีจะให้ค าปรึกษาแกเ่จ้าหน้าท่ีของ  สโมสรท่ีเป็น
ตัวแทนตนได้ และห้ามรบกวน หรือกอ่กวนผู้ชมในสนาม

เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกพกัการท าหน้าท่ี จะไมส่ามารถติดต่อส่ือสารหรือใช้เคร่ืองมอืส่ือสารติดต่อ
กบัเจ้าหน้าท่ี ท่ีอยู่ภายในมา้นั่งส ารองในระหวา่งการแข่งขันได้

ข้อปฎิบัติของเจ้าหน้าทีท่มี กรณทีีถู่กเชิญใหอ้อก (ระหว่างการแข่งขัน) หรือ ถูกพักการท าหน้าที่

สถานทีจั่ดการแข่งขัน

27.11 ตารางข้อปฏิบัตเิจ้าหน้าท่ีทีม กรณีถูกพักการทําหน้าท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หากนักกีฬาฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าท่ีทีม ไม่ปฏิบัติตามตารางข้อ 27.10 หรือ ข้อ 27.11 ข้องต้น  จะมีโทษตามระเบียบว่า

ด้วยการลงโทษวินัย มารยาท แม้บุคคลใดจะขึ้นทะเบียนไว้มากกว่าหนึ่งตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีม หาก

ถูกลงโทษห้ามเข้าพื้นที่ จะอ้างสิทธิในตําแหน่งอื่นเพื่อเข้าพื้นที่อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นโทษ หากฝุาฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบการ

ลงโทษวินัย มารยาท 
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บทท่ี 5 : การขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอล 
28 คุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอล 

28.1 ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ข้ึนทะเบียนสังกัดกับองค์กรสมาชิก โดยมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนตามแบบที่ฝุายจัดการ
แข่งขันกําหนดและมีสัญญาการว่าจ้างอาชีพระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับองค์กรสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย 

28.2 นักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดกับองค์สมาชิกใด และองค์กรสมาชิกนั้นมิได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน หรือส่งทีมแต่มิได้ส่งช่ือตัวเอง
เข้าแข่งขันด้วย นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะมีสิทธิเข้าแข่งขันได้ในกรณีที่มีองค์กรสมาชิกอื่นยืมตัวไปแข่งขัน โดยมี
สถานภาพเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดกับองค์กรสมาชิกที่ยืมตัวไป และในการขึ้นทะเบียนให้แนบเอกสารการยืมตัว
ตามแบบฟอร์มที่ฝุายจัดการแข่งขัน กําหนดการขอยืมตัวนักกีฬาฟุตบอลจากองค์กรสมาชิกอื่นไปร่วมทีมลงแข่งขัน 
อนุญาตให้ยืมในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันได้ไม่เกิน 6 คน แต่ทั้งนี้การขอยืมจากองค์กรสมาชิกใดองค์กรสมาชิกหนึ่ง 
จะเกินกว่าจํานวน 3 คนมิได้ส่วนกรณีที่ทีมต้นสังกัดเดิมต้องแข่งขันกับทีมต้นสังกัดใหม่ในลีกเดียวกัน  หรือใน
รายการอื่น ๆ ระหว่าง ที่สัญญาขอยืมตัวยังมีผลอยู่นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกยืมตัวไปจะลงแข่งขันให้กับต้นสังกัดใหม่ได้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างกัน 

28.3 นักกีฬาฟุตบอลที่มีสัญญาการว่าจ้าง ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับองค์กรสมาชิกเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเมื่อ
สัญญานั้นสิ้นสุดลง หรือถูกองค์กรสมาชิกยกเลิกสัญญาการว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นมีสิทธิ
ที่จะย้ายสังกัดได้โดยอิสระ 

28.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ย้ายเข้าอยู่ในสังกัดกับองค์กรสมาชิกใหม่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามข้อ 28.1 และข้อ 28.2 จะต้องทํา
สัญญาการว่าจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพใหม่ ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับองค์กรสมาชิกใหม่ ให้เป็นที่ถูกต้อง
เรียบร้อยและจะต้องสังกัดอยู่ในองค์กรสมาชิกนั้นตลอดระยะเวลาของสัญญานักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจึงจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงองค์กรสมาชิกได้  

28.5 นักกีฬาฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมที่เข้าแข่งขันในฟุตบอลลีกอาชีพ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างที่ ฟีฟุา หรือ เอเอฟซี 
หรือ สมาคม ลงโทษห้ามเข้าแข่งขันหรือพักการแข่งขันทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษไม่มีสิทธิ เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับทีมที่เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพไม่ว่าประการใด ๆ 

28.6 อนุญาตให้นํานักกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเข้าร่วมทีมได้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพของนักกีฬา
ฟุตบอลและการโอนย้ายของ ฟีฟุา อย่างถูกต้อง และจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลสังกัดกับองค์กร
สมาชิกและทําสัญญาการว่าจ้างระหว่างกันให้เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง  อีกทั้งต้องมีใบอนุญาตทํางาน (Work 
Permit) และจัดส่งให้กับ บริษัท ไทยลีก จํากัด ทันทีท่ีได้รับจากกระทรวงแรงงาน และนักกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ
จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการแข่งขัน และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นใดของ สมาคม และ บริษัท ไทยลีก จํากัด 
เช่นเดียวกับนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทยทุกประการ เว้นแต่จะได้ทําสัญญาเป็นอย่างอื่นไว้กับองค์กรต้นสังกัดและ
แจ้งให ้ฝุายจัดการแข่งขันทราบ 

28.7 องค์กรสมาชิกใด ๆ ต้องการนํานักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทยที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศกลับมาขึ้นทะเบียนเข้า
สังกัดตามเดิม องค์กรสมาชิกนั้น ๆ สามารถกระทําได้โดยดําเนินการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลนั้น ๆ ตามระเบียบ
ของ ฟีฟุาเช่นเดียวกับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ตามข้อ 28.9 และมีสัญญาจ้างตามข้อ 28.1 ข้างต้น 

28.8 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลหรือทีมฟุตบอลที่ลงช่ือเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพแล้วในปีใด
ปีหนึ่งไปเล่นหรือแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรายการอื่น ๆ ในปีเดียวกันยกเว้นรายการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ฝุาย
จัดการแข่งขัน หรือได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยลีก จํากัด เป็นลายลักษณ์อักษร 

28.9 การโอนย้ายตามระเบียบของ บริษัท ไทยลีก จํากัด และ ฟีฟุา อย่างถูกต้องหมายถึง 
28.9.1 องค์กรสมาชิกต้องเป็นผู้ดําเนินการขอใบไอทีซี (ITC) จากระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา ด้วยตนเองตาม

ระเบียบ และวิธีการของระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา 
28.9.2 องค์กรสมาชิกทําเรื่องขอให้ สมาคม ตรวจสอบสถานะภาพของนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ หรือเข้าตรวจสอบ

ด้วยตนเองในระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา 
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28.9.3 การลงทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล และการขอใบไอทีซี (ITC) จากระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา ต้องดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ บริษัท ไทยลีก จํากัด กําหนดหากไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่านักกีฬาฟุตบอลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิส่งรายชื่อลงทําการแข่งขัน 

28.9.4 ในกรณีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่ได้รับใบไอทีซี (ITC) จากระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา แล้วและไม่ได้มีช่ือ
ลงทะเบียนอยู่ใน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ จะถือว่าขาดสถานะภาพ บริษัท ไทยลีก จํากัด และ 
สมาคม จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

28.9.5 หากองค์กรสมาชิกส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลเพื่อขอใบไอทีซี (ITC) จากระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา ตาม
ระยะเวลาที่ บริษัท ไทยลีก จํากัด กําหนดแล้ว หากไม่ได้รับการตอบรับภายใน 30 วันนับแต่ที่ระบบ ทีเอ็ม
เอส ของ ฟีฟุา ปิด ให้เป็นดุลพินิจของ สมาคม ทําการพิจารณา 

28.9.6 สําหรับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนลงทําการแข่งขันประเทศใดมาก่อน โดยมาทําการ
แข่งขันในประเทศไทยครั้งแรก จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยตรวจสอบไปยังสมาคมฟุตบอลใน
ประเทศท่ีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติรายนั้นถือสัญชาติเพื่อยืนยันว่าเคยขึ้นทะเบียนกับสมาคมประเทศใดมา
ก่อนหรือไม่ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วัน ฝุายจัดการแข่งขันจะพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
ทําการแข่งขันได้ตามขั้นตอนต่อไป 

28.10 กรณีที่องค์กรสมาชิกใดจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 28 นี้ ส่งรายช่ือลงทําการแข่งขัน     
จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เมื่อฝุายจัดการแข่งขันได้รับทราบ จะตัดสินปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น 
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  

28.11 กรณีโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลระหว่างฤดูกาล การนับใบเหลือง และใบแดง จะนับสะสมต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 
และ ติดตัวนักกีฬาฟุตบอลไปยังต้นสังกัดใหม่ 

28.12 สําหรับคุณสมบัติอื่นใดของนักกีฬาฟุตบอล ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 28 นี้ หากได้กระทําผิดในระเบียบการแข่งขันข้ออื่น 

จะมีความผิดข้อคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ของสมาคม 

29 การขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล 
29.1 ให้องค์กรสมาชิกส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล ตามจํานวนและตามแบบฟอร์มที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด เพื่อทําการ

ขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เอฟซีเอส บนเว็บไซด์ บริษัท ไทยลีก จํากัด ในช่วงเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขัน 
กําหนด 

29.2 จํานวนรายช่ือขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล ในแต่ละทีม ขององค์กรสมาชิก ต้องไม่น้อยกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 35 

คน ในจํานวนนี้ ต้องเป็นตําแหน่งผู้รักษาประตูไม่น้อยกว่า 3 คน 

29.3 สําหรับการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ กําหนดให้เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สัญชาติทั่วไปไม่เกิน 3 คน  
29.4 อนุญาตให้ใช้หมายเลขบนหลังเสื้อได้ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 99 ซึ่งสงวนสิทธิ์หมายเลขบนหลังเสื้อ

หมายเลข 1 ให้แก่ผู้รักษาประตูเท่านั้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขระหว่างฤดูกาลจะกระทําไม่ได้ นักกีฬา
ฟุตบอลที่ทําการขึ้นทะเบียนสโมสร จะต้องใช้หมายเลขน้ันไปจนสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขัน 

29.5 หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนของนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทยและนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ มีดังนี ้
29.5.1 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลตามทีฝุ่ายจัดการแข่งขันกําหนด 
29.5.2 ในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทย ใหแ้นบสําเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการถือสัญชาติ

ไทยจากทางราชการ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทยให้แนบสําเนาหนังสือเดินทาง 

29.5.3 รูปถ่ายดิจิตอล สีธรรมชาติไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา สวมชุดแข่งขันพื้นหลัง
สีขาว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB 

29.5.4 หลักฐานการว่าจ้างอาชีพระหว่างองค์กรสมาชิกกับนักกีฬาฟุตบอลให้จัดทําขึ้นเป็นสัญญาการว่าจ้างอย่าง
น้อย 3 ชุด ด้วยกัน โดย ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่องค์กรสมาชิก ชุดที่ 2 ให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นผู้เก็บ และชุดที่ 3 
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จัดส่งให้กับ บริษัท ไทยลีก จํากัด แล้วแต่กรณีการไม่ส่งสัญญาว่าจ้างดังกล่าว หรือ ส่งช้ากว่าเวลาที่กําหนด
นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะยังไม่มีสิทธิลงแข่งขัน จนกว่าเอกสารทั้งหมดจะสมบูรณ์ 

29.5.5 ในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้แสดงหลักฐานการโอนย้ายตามที่กําหนดไว้ในข้อ 28.9 อย่างน้อย 
3 ชุด 

29.5.6 ในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือโอนย้ายสัญชาติ นักกีฬาฟุตบอลต้องเป็น
การเปลี่ยนแปลง หรือโอนย้าย สัญชาตินั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาล เว้นแต่
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสัญชาติอื่นเป็นสญัชาติไทย พร้อมส่งเอกสารแสดงตน และ/หรือ พาสสปอร์ตทั้ง 2 
ประเทศของนักกีฬาฟุตบอล 

29.5.7 ในกรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ  ตามข้อ 29.3 เป็นบุคคลสองสัญชาติ จะถือเป็นสัญชาติอยู่ในสมาชิกเอ

เอฟซ ีต้องแสดงเอกสารดังนี ้

(1) การยืนยันสัญชาติสําหรับนักกีฬาฟุตบอลที่เคยติดทีมชาติโดยมีเอกสารยืนยันจากสมาคมกีฬาฟุตบอล

ชาตินั้น ๆ หรือ 

         (2) หนังสือเดินทาง ท่ีแสดงว่าบุคคลนั้นถือสัญชาตินั้น ๆ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี หรือ    

         (3) ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางได้ ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน ของประเทศนั้น ๆ    

และหนังสือเดินทางของนักกีฬาฟุตบอล ในสัญชาติทีอ่ยู่ในสมาชิกเอเอฟซี หรือ  

         (4) ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงท้ังสองข้อข้างต้น ให้แสดงหลักฐาน บัตรประจําตัวประชาชน ของบิดา มารดา 

พร้อมท้ังใบแจ้งเกิดของนักกีฬาฟุตบอลของประเทศนั้น ๆ โดยต้องผ่านการรับรองจากประเทศนั้น ๆ เป็น

ภาษาอังกฤษ 

  การปฏิเสธไม่รับเอกสารตาม (1) ถึง (4) จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นเอกสารที่มีพิรุธ และ/หรือ ขาดความชัดเจน 

29.6 การส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขัน ฝุายจัดการแข่งขันจะกําหนดวันสิ้นสุดการส่งรายช่ือขึ้นทะเบียน
ไว้ 2 ช่วง ดังนี ้
29.6.1  การส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนช่วงที่ 1 องค์กรสมาชิกต้องส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า
จํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในข้อ 29.2 โดยระยะเวลาการส่งรายชื่อขึ้นทะเบียน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

29.6.1.1 ต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่าจํานวนขั้นต่ํา ภายใน 20 วัน ก่อนการ
แข่งขันนัดแรกของฤดูกาล หรือก่อนปิดการส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขัน แล้วแต่อย่างใดอย่าง
หนึ่งถึงก่อน 

29.6.1.2  หากไม่ดําเนินการตามข้อ 29.6.1.1 จะมีโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท และต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่าจํานวนขั้นต่ํา ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
3 วัน ก่อนการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาล 

29.6.1.3 หากไม่ดําเนินการตามข้อ 29.6.1.2 จะมีโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท และต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่าจํานวนขั้นต่ํา ภายหลังการแข่งขันนัดแรก
ของฤดูกาลไปแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์  หากไม่ดําเนินการจะมีโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท  

        ทั้งนี้ ระยะเวลาการดําเนินการขึน้ทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปตามที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด  
29.6.2  การส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนช่วงที่ 2 องค์กรสมาชิกสามารถส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลเพิ่มเติม จาก
จํานวนที่ส่งรายช่ือขึ้นทะเบียนไว้ในช่วงที่ 1 โดยจํานวนสูงสุดต้องไม่เกินที่กําหนดไว้ในข้อ 29.2  และการส่งรายช่ือขึ้น
ทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติสามารถกระทําได้จนถึงวันปิดระบบ ทีเอ็มเอส ของ ฟีฟุา (การซื้อ-ขายนักกีฬาฟุตบอล) 
และจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 29.5 ให้กับ ฝุายจัดการแข่งขัน ก่อนวันที่จะลงแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ จึงจะ
สามารถส่งรายชื่อลงทําการแข่งขันได้ 
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29.7 การถอนช่ือนักกีฬาฟุตบอลออกจากทีม ตามข้อ 29.6 จะสามารถทําได้โดยไม่เสียสิทธิเกี่ยวกับจํานวนนักกีฬา
ฟุตบอล ตามข้อ 29.2 และข้อ 29.3 โดยต้องมีเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บปุวย 
เท่านั้น และแจ้งต่อ ฝุายจัดการแข่งขัน ก่อนวันสิ้นสุดการส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 
7 วัน 

29.8 การส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนระหว่างฤดูกาลแข่งขัน องค์กรสมาชิกสามารถเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง การส่งรายช่ือ
ขึ้นทะเบียนในข้อ 29.6 ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อ 29.2 และข้อ 29.3 ได้ในระหว่างช่วงเวลาที่ฝุายจัดการ
แข่งขันกําหนด หากพ้นจากกําหนดดังกล่าวไปแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง รายช่ือขึ้น
ทะเบียนได้อีก โดยในการเพิ่มเติมรายช่ือแต่ละครั้ง องค์กรสมาชิกจะต้องดําเนินการส่งหลักฐานตามข้อ 29.5 
ให้กับฝุายจัดการแข่งขัน ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ จึงจะส่งรายชื่อลงทําการแข่งขันได้  
29.8.1 การส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนระหว่างฤดูกาลแข่งขัน องค์กรสมาชิกสามารถเพิ่มเติมรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลได้ 

หากยังขึ้นทะเบียนไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ 29.2 และ 29.3 
29.8.2 การถอนรายช่ือจากทะเบียนระหว่างฤดูกาลแข่งขัน องค์กรสมาชิกสามารถถอนรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลได้

จํานวนสูงสุดไม่เกิน 5 คน ซึ่งในจํานวนดังกล่าว องค์กรสมาชิกสามารถถอนรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ      ได้
จํานวนสูงสุดไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ในกรณีที่ถอนรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลเกินกว่าที่กําหนดข้างต้น ให้ลดจํานวนนักกีฬา
ฟุตบอลสูงสุดตามข้อ 29.2 และลดจํานวนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติสูงสุดตามข้อ 29.3 ลงตามจํานวนที่องค์กรสมาชิกได้
ดําเนินการถอนนักกีฬาท่ีเกินกว่าที่กําหนดไว้  

อย่างไรก็ตามองค์กรสมาชิก จะสามารถถอดถอนรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลได้ก็ต่อเมื่อองค์กรสมาชิกมีรายช่ือ
นักกีฬาฟุตบอลที่ลงทะเบียนเหลืออยู่ในรายการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 คน 

29.9 ในหนึ่งฤดูกาลแข่งขัน นักกีฬาฟุตบอลจะขึ้นทะเบียนได้ไม่เกิน 3 องค์กรสมาชิก แต่จะลงสนามแข่งขันได้ไม่เกิน 2 
องค์กรสมาชิกเท่านั้น  

30 การส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลในวันแข่งขัน 
30.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าแข่งขันในแต่ละนัดให้ส่งได้ไม่เกิน 20 คน โดยเป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ไม่เกิน 3 

คน ตามข้อกําหนดทีฝุ่ายจัดการแข่งขัน ระบุไว้ดังน้ี 
30.1.1 ลงสนามแข่งขันได้ 3 คน ในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สัญชาติทั่วไป 
30.1.2 การส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติทั่วไปให้ระบุตัวอักษร F ไว้ที่ท้ายช่ือนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ แต่ละ

คนในใบรายช่ือด้วย   
30.1.3 การใช้สิทธินักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ตามสัดส่วนในข้อ 30.1.1 หากนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สัดส่วนใดถูกผู้

ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ในสนามแข่งขันจะต้องลดจํานวนลง
ไปตามสัดส่วนข้อ 30.1.1  

30.2 การส่งรายช่ือลงทําการแข่งขัน จะต้องมีนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 23 ปี (U 23) ลงสนามแข่งขันไม่
น้อยกว่า 2 คน ในรายชื่อ 11 คนแรก  

ทั้งนี้ หากองค์กรสมาชิกส่งนักกีฬาฟุตบอล ลงสนามแข่งขันไม่เป็นไปตามข้อ 30 จะต้องถูกพิจารณาความผิดตามระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ของสมาคม ต่อไป 
31 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทีม 

31.1  เป็นบุคลากรที่มีวุฒิภาวะ และทักษะเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่บริหารจัดการองค์กรสมาชิก ให้มา 
รับหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรสมาชิก 

31.2  เป็นลูกจ้างประจําขององค์กรสมาชิก 
31.3  ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร หรือลูกจา้งองค์กรสมาชิกอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในรายการ

แข่งขันเดียวกัน 
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32 คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน 
32.1 หัวหน้าผู้ฝึกสอน ต้องมีประกาศนียบัตรระดับ C License ขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีการรับรองจากเอเอฟซีหรือฟีฟุา 
32.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ต้องมีประกาศนียบัตรระดับ T License ขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีการรับรองจากเอเอฟซี หรือ ฟีฟุา 
32.3 บุคลากรตามข้อ 32.1 และ ข้อ 32.2 จะต้องมีตัวตนและปฏิบัติหน้าที่ได้จริง และถ้าตรวจสอบพบว่าไม่มีผู้ 

ปฎิบัติงานจริงตามที่ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียนไว้จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
32.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในข้อ 32.1 หรือ 32.2 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง บริษัท ไทยลีก จํากัด 

หรือ ฝุายจัดการแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงฝุายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

33 การขึ้นทะเบียนผู้บริหารทีม และเจ้าหน้าที่ทีม 
33.1 ให้องค์กรสมาชิกส่งรายช่ือผู้บริหารทีม และเจ้าหน้าที่ทีม ตามจํานวนและตามแบบฟอร์มที่ฝุายจัดการแข่งขัน 

กําหนด เพื่อทําการขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เอฟซีเอส บนเว็บไซด์ บริษัท ไทยลีก จํากัด ในช่วงเวลาที่ 
ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด  

33.2 แต่ละสโมสรสามารถข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้บริหารทีม และเจ้าหน้าท่ีทีม ได้ไม่เกิน 16 คน   
33.3 การส่งรายช่ือเจ้าหน้าที่ทีมในแต่ละนัด แต่ละสโมสรจะสามารถส่งรายช่ือได้ไม่เกิน 9 คน โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอน      

จะเป็นตําแหน่งบังคับให้ทําหน้าท่ีในเขตเทคนิค 
33.4 แต่ละสโมสรสามารถขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้บริหารทีม และเจ้าหน้าที่ทีม ตามตําแหน่งงาน หรือตําแหน่งงานอื่น  ๆ 

ได้ไม่จํากัดตําแหน่งในการทําหน้าท่ีในเขตเทคนิค ดังนี้ 
33.4.1 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนท่ี 1 
33.4.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนท่ี 2 
33.4.3 ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู 
33.4.4 Team Media Officer 
33.4.5 ทีมแพทย์ / แพทย์ประจําทีม 
33.4.6 นักกายภาพบําบัด (หรือ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, Sports Trainer, Physical Trainer หรือ ตําแหน่ง

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
33.4.7 ล่าม 
33.4.8 ผู้อํานวยการฝุายเทคนิค และ/หรือ 
33.4.9 เจ้าหน้าที่ฝุายอุปกรณ์สัมภาระ เป็นต้น 

33.5  หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีมตามข้อ 33.1 มีดังนี ้
33.5.1 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าท่ีทีมตามทีฝุ่ายจัดการแข่งขันกําหนด 
33.5.2 รูปถ่ายดิจิตอล สีธรรมชาติไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา พื้นหลังสีขาว ขนาด

ไฟล์ไม่เกิน 1 MB 
33.5.3 หลักฐานแสดงสถานภาพของเจ้าหน้าท่ีตามข้อ 33.1  
33.5.4 หลักฐานการว่าจ้างอาชีพระหว่างองค์กรสมาชิกกับหัวหน้าผู้ฝึกสอน ให้จัดทําขึ้นเป็นสัญญาการว่าจ้าง

อย่างน้อย 3 ชุด ด้วยกัน โดย ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่องค์กรสมาชิก ชุดที่ 2 ให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นผู้เก็บ และ
ชุดที่ 3 จัดส่งให้กับ บริษัท ไทยลีก จํากัด แล้วแต่กรณีการไม่ส่งสัญญาว่าจ้างดังกล่าว หรือ ส่งช้ากว่า
เวลาที่กําหนดหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้นั้นจะยังไม่มีสิทธิทําหน้าที่ จนกว่าเอกสารทั้งหมดจะสมบูรณ์ 

  



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     32 

บทท่ี 6 : การลงโทษการกระท าผิดกฎ กติกา และมารยาท 
34 บทก าหนดโทษส าหรับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม ทีม และกองเชียร์ 

บทกําหนดโทษในบทนี้ ใช้สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ที่ บริษัท ไทยลีก จํากัด เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน อันเกิดจากการกระทําดังนี ้โดยจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

34.1 การกระทําความผิดของนักกีฬาฟุตบอล จากการเล่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน-นอกสนามในวัน
แข่งขันต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือ
สาธารณชน 

34.2 การกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน-นอกสนามในวันแข่งขันต่อ
นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันหรือสาธารณชน 

34.3 การกระทําความผิดของทีม จากการไม่ไปทําการแข่งขันตามกําหนด หรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขันหรือไม่แข่งขันต่อเมื่อ
ถึงเวลาแข่งขัน หรือถอนทีมระหว่างการแข่งขัน หรือถูก สมาคม ถอนทีมออกจากการแข่งขันหรือหมดสิทธิเข้า
แข่งขันหรือแข่งขันต่อ หรือล้มละลาย โดยคําสั่งของศาลและคดีถึงที่สุดแล้ว 

34.4 การกระทําความผิดของกองเชียร์ทีมจากการก่อเหตุต่าง ๆ ทําให้การแข่งขันไม่มีความเรียบร้อย องค์กรสมาชิก ต้น
สังกัด 

34.5 ความบกพร่องของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน ของ บริษัท ไทยลีก 
จํากัด  

34.6 ความผิดในกรณีอื่น ๆ ที่ต้องถูกตัดคะแนน 
35 การประท้วง  

35.1 หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอล ต้องการยื่นเรื่องประท้วงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

35.2 กรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอล หรือมีการกระทําใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระทํา

ความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระทํานั้นอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย 

ที่จะพิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นข้อประท้วง หรือคําร้องเรียน ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ด้วยวิธีการดังนี้.- 

32.1.1 แจ้งข้อประท้วง ตามแบบท่ีฝุายจัดการแข่งขันกําหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 ช่ัวโมง นับแต่การ
แข่งขันสิ้นสุดลง 

32.1.2 ต้องจัดทําหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง ตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาท ประกอบการประท้วงด้วย  โดยยื่นต่อฝุายจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ช่ัวโมง นับ
แต่การแข่งขันสิ้นสุดลง ท้ังนี้ หนังสือต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจขององค์กรสมาชิก 

32.1.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม จํานวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งข้อประท้วง ภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่
การแข่งขันสิ้นสุดลง  

32.1.4 การประท้วงหากมไิด้กระทําการดงักล่าวมาในข้อ 35.2.1 - 35.2.3 ไม่ถือเป็นการประท้วง  

32.1.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล 

32.1.6 เมื่อผู้ประท้วงได้ดําเนินการตามข้อ 35.2.1 – 35.2.4 และ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท รับไว้

พิจารณาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิก หรือบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคํา หรือช้ีแจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเอกสารหรือ

พยานหลักฐานอย่างอ่ืนท่ีจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อประท้วงได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท 

พิจารณาตัดสินแล้ว ปรากฏว่าการประท้วงไม่เป็นผล ผู้ประท้วงจะถูกริบเงินประกันการประท้วง กรณีที่ผู้

ประท้วงหรือผู้ถูกประท้วง ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อ 36 ของบทนี้ 
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36 การอุทธรณ์ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬา

ฟุตบอล หรือกองเชียร์องค์กรสมาชิก และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือองค์กรสมาชิกคู่กรณี

ขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือฝุายจัดการแข่งขัน ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินนั้น องค์กรสมาชิกนั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการอุทธรณ์ และหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณา และต้อง

วางเงินประกันการอุทธรณ์จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งกรณีการอุทธรณ์ ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่วันที่ได้แจ้งผล

การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท  

คําสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด และเงินประกันการอุทธรณ์นั้น จะคืนให้ต่อเมื่อการอุทธรณ์เป็นผล 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ 
37 บทท่ัวไป 

37.1 หากโทษที่กําหนดไว้ในระเบียบการลงโทษน้ีไม่ครอบคลุมถึงความผิดในกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในภายหลังที่ออกระเบียบ
นี้ เป็นดุลพินิจของ องค์องค์คณะตุลาการ และมาตรการทางวินัยฯ แต่ละคณะของสมาคม ที่จะนําโทษตาม
ระเบียบนี้ที่เป็นบทใกล้เคียงกันมาใช้ก่อน หากไม่มีให้นําข้อบังคับสมาคม หรือ เอเอฟซี หรือ ฟีฟุา มาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

38 การระงับข้อพิพาท 
38.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใต้การกํากับดูแลของ สมาคม ทุกรายการ และ/

หรือ กรณีอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับลักษณะปกครองของ สมาคม และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน ไม่ว่า
ระหว่าง องค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกด้วยกันเอง หรือระหว่าง
องค์กรสมาชิก เจ้าหน้าท่ีทีม นักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิก กับ สมาคม คู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งมี
สิทธินําข้อพิพาทดังกล่าวฟูองร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของ สมาคม ตามข้อบังคับลักษณะปกครอง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาคมยังไม่มีการแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการ ให้ใช้แนวทางตามข้อ 6.3 

38.2 หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 38.1 
ของบทนี้ และนําข้อพิพาทดังกล่าวฟูองร้องดําเนินคดีต่อศาลในประเทศไทย อันเป็นการกระทําผิดต่อข้อบังคับ
ลักษณะปกครองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยลีก จํากัด และ สมาคม มี
สิทธิห้าม และ/หรือ ระงับสิทธิ มิให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกอง
เชียร์ขององค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด ๆ จนกว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลนั้นจะมีคําพิพากษา
จนถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กร
สมาชิกนําข้อพิพาทดังกล่าวฟูองร้องดําเนินคดีต่อศาลกีฬาโลก (Court of Arbitration for Sport) บริษัท ไทยลีก 
จํากัด และ สมาคมจะไม่ใช้สิทธิในการห้าม และ/หรือ การระงับสิทธิ มิให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิก 
เจ้าหน้าท่ีทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด ๆ 
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ภาคผนวกที ่1 :  องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3  
 

 องค์กรสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) เข้าร่วมการแข่งขันประจําปี 2565/66 
  



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     35 

ภาคผนวกที ่2 : เงินสนับสนุน เงินรางวัล ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 
เงินสนับสนุนการบริหารจัดการฟุตบอลลีกอาชีพนอกเหนือจากเงินรางวัลต่าง ๆ  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

กล่าวคือ 
1. เงินอุดหนุนทีม 

เป็นเงินท่ีทางคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจะมอบให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันซึ่งจะมีการประกาศ
ให้ทราบ 
2. เงินอุดหนุนทีม และเงินรางวัลต่าง ๆ 

เป็นเงินท่ีมอบให้กับทีมต่าง ๆ ตามอันดับการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ซึ่งเงินทั้ง 2 ประเภทนี้ บริษัท ไทยลีก จํากัด จะได้
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนฤดูกาลการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในแต่ละปีว่าจะมีเงินประเภทใดบ้าง  และเป็นจํานวนรางวัลละเท่าใด 
เงินสนับสนุนและเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้

2.1 รายการไทยลีก 3 
2.1.1 เงินสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตามทีส่มาคม หรือคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2.2 เงินรางวัลจ่ายเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขัน 
รอบแบ่งโซน 

2.2.1  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละโซน จะได้รับเงินรางวัลในวงเงินตามที่ไดร้ับการสนับสนุนจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติในแต่ละปี 

2.2.2  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับสองในแต่ละโซน จะได้รับเงินรางวัลในวงเงินตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติในแต่ละปี 

          รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่ 3  

2.2.3  ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัลในวงเงินตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติในแต่ละปี 

2.2.4  ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัลในวงเงินตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติในแต่ละปี 

2.2.5  ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงินรางวัลในวงเงินตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติในแต่ละปี 

2.2.6  ทีมรองชนะเลิศอันดับสาม จะได้รับเงินรางวัลในวงเงินตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติในแต่ละปี 

3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
เป็นถ้วยเกียรติยศที่สมาคม มอบให้ทีมชนะเลิศครองเป็นเกียรตินาน 1 ปี และจะต้องส่งคืนให้กับบริษัท ไทยลีก จํากัด 

ก่อนจบฤดูกาลของการแข่งขันปีถัดไปไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อการชํารุด หรือสูญหายของถ้วยรางวัลระหว่าง
ที่ครอบครองอยู่ด้วย ท้ังนี้ สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนถ้วยรางวัลชนะเลิศได้ตลอดเวลา 

โดยพิธีการมอบถ้วยรางวัล จะดําเนินการมอบให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล  หรือ หากมีการยืนยัน
ตําแหน่งชนะเลิศก่อนการแข่งขันนัดเหย้านัดสุดท้ายของฤดูกาล ก็สามารถทําพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศก่อนนัดสุดท้ายของฤดูกาล
ได้  หรือตามที่สมาคมกําหนด 
4. เหรียญรางวัล 

เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอลของทีมชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับเหรียญรางวัลในวันมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
ตามจํานวนของเจ้าหน้าท่ีทีม และนักกีฬาฟุตบอลที่คงอยู่ในทะเบียน ณ วันมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
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ภาคผนวกที ่3 : มาตรฐานของสถานที่จัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 
หมวดที่ 1 เร่ืองท่ัวไป 

1. หนังสือรับรอง 
1.1 มีหนังสือรับรองความปลอดภัยที่ออกโดยองค์กรระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น รวมไปถึงงานด้านความปลอดภัยและ

แผนอพยพ โดยหนังสือรับรองข้างต้นจะต้องออกโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกินกว่า 2 ปี 
2. การใช้สถานที่จัดการแข่งขัน 

2.1 สถานที่จัดการแข่งขัน จะต้องไม่มีการใช้จัดการแข่งขัน หรือกิจกรรมใด ๆ ก่อนการแข่งขัน 1 วัน จนกระทั่งถึงหลัง

การแข่งขัน 1 วัน 

2.2 จะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถานท่ีจัดการแข่งขัน และ เป็นไป

ตาม Laws of the Game ที่ถูกประกาศใช้โดย ฟีฟุา 

หมวดที่ 2 หลักเกณท์ด้านโครงสร้าง 
ส่วนที่ 1 บริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน 

3. สนามแข่งขัน 
3.1 เป็นพื้นสนามหญ้าธรรมชาติ หรือ หญ้าสังเคราะห์ (หญ้าเทียม) ที่ได้ตามมาตรฐานของ ฟีฟุา หรือ ได้รับการรับรอง

โดยฟีฟุา 

3.2 พื้นสนามหญา้สังเคราะห์ (หญ้าเทยีม) จะต้องมีเง่ือนไขดังนี ้

3.2.1 ได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก ฟีฟุา ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะถูกส่งมอบหลังจากได้รับการทดสอบจาก

ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับรองจาก ฟีฟุา แล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานหญ้าเทียมของ ฟีฟุา  

3.2.2 พื้นสนามหญา้สังเคราะห์ (หญ้าเทยีม) ต้องเป็นสีเขยีว 

3.3 พื้นสนามแข่งขันจะต้องมีลักษณะดังนี ้
3.3.1 ความยาว: ตั้งแต่ 100 เมตร แต่ไม่เกิน 110 เมตร 
3.3.2 ความกว้าง: ตั้งแต่ 64 เมตร  แต่ไม่เกิน 75 เมตร 
3.3.3 ขนาดสนามที่แนะนําให้ใช้ทําการแข่งขัน ควรมีความยาว 105 เมตร และความกว้าง 68 เมตร 

3.4 มีสภาพพื้นผิวท่ีราบเรียบ สมบูรณ์ และเสมอกัน 
3.5 มีการติดตั้งระบบระบายน้ําภายในสนามแข่งขัน 

4. พ้ืนที่อบอุ่นร่างกาย 
4.1 จะต้องมีพื้นที่การอบอุ่นร่างกายให้แกน่ักกีฬาฟุตบอลสํารองระหว่างการแข่งขัน โดยถูกจัดให้อยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลัง

เส้นข้างฝั่งผู้ช่วยผู้ตัดสินท่ี 1 หรือทางด้านหลังปูายผู้สนับสนุนหลังประตูของทั้ง 2 ฝั่ง 
5. เสาประตู และเสาประตูส ารอง 

5.1 เสาประตู และคานประตูจะต้องทํามาจากอลูมิเนียม หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน และต้องมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี 
โดยจะต้องเป็นไปตาม Laws of the Game ที่ทาง IFAB ได้กําหนดดังนี ้
5.1.1 ระยะห่างระหว่างเสา 7.32 เมตร 
5.1.2 ระยะห่างจากขอบด้านล่างของคานประตูถึงพื้นดิน 2.44 เมตร 
5.1.3 เสาประตูและคานประตูต้องเป็นสีขาว  
5.1.4 เสาประตู และคานประตูจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักกีฬาฟุตบอล 
5.1.5 เสาประตูสํารองมีภายในสนามแข่งขัน และสามารถติดตั้งได้ง่าย 
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6. ไฟส่องสว่าง 
6.1 มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในสนามแข่งขัน โดยมีค่าความสว่างเฉลี่ยขั้นต่ํา 800 ลักซ์  

            ทั้งนี้ ค่าความสว่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ตัดสินที่จะพิจารณาว่าสามารถแข่งขันได้หรือไม่ แต่หาก

ตรวจสอบแล้วพบว่าค่าความสว่างไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายการ จะต้องถูกพิจารณาโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบ

ว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

6.2 มีระบบบจ่ายไฟสํารอง หรือ เครื่องปั่นไฟสํารอง 
7. ทีน่ั่งนักกีฬาฟุตบอลส ารอง 

7.1 มีทีน่ัง่นักกีฬาฟุตบอลสํารอง 2 ชุด พร้อมด้วยหลังคาปกคลุมสําหรับทีมเหย้า และทีมเยือน โดยจะต้องมีที่นั่งสําหรับ
นักกีฬาฟุตบอลสํารอง และเจ้าหน้าท่ีทีมอย่างน้อย 18 คน และควรห่างจากจุดกึ่งกลางอย่างน้อย 6-10 เมตร  

7.2 มีที่นั่งพร้อมหลังคาสําหรับผู้ตัดสินท่ี 4 และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน โดยจัดใหม้ีที่นั่งอย่างน้อย 3 ที่น่ัง 
ส่วนที่ 2: สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทีม และตัวแทนจากฝ่ายจัดการแข่งขัน 

8. ห้องพักนักกีฬา 
8.1  จัดให้มีห้องพักนักกีฬา อย่างน้อย 2 ห้อง 
8.2   ในแต่ละห้องพักนักกีฬาจะต้องมีอุปกรณ์ ดังนี ้

8.2.1 ห้องอาบนํ้า 4 ห้อง และห้องสุขาพร้อมสุขภัณฑ์ 4 ห้อง 
8.2.2 ห้องพร้อมท่ีนั่ง สําหรับนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าท่ีทีม อย่างน้อย 30 คน 
8.2.3 เตียงนวด 1 เตียง 
8.2.4 กระดานไวท์บอร์ด พร้อมปากกา และแปรงลบกระดาน 1 ชุด 
8.2.5 ตู้เย็น 1 ตู้ หรือตู้แช่น้ํา หรือถังบรรจุน้ําแข็งขนาดไม่ต่ํากว่า 200 ลิตร 

8.3  มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
8.4  มีทางเดินที่เข้าถึงได้โดยตรง เป็นส่วนตัว และได้รับการปูองกัน รวมไปถึงความปลอดภัยในการเข้า / ออกจาก

สถานท่ีจัดการแข่งขัน 
9. ห้องพักผู้ตัดสิน 

9.1  มีอุปกรณ์ภายในห้องแต่งตัวผู้ตัดสิน ดังนี ้
9.1.1 ห้องอาบน้ํา 1 ห้อง และ ห้องสุขา 1 ห้อง 
9.1.2 โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว 
9.1.3 ตู้เย็น 1 ตู้ หรือตู้แช่นํ้า หรือถังบรรจุน้ําแข็งขนาดไม่ต่ํากว่า 100 ลิตร 

9.2  มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
9.3  มีทางเดินท่ีเป็นส่วนตัว และ ได้รับการปูองกัน รวมไปถึงความปลอดภัยในการเข้า / ออกจากสถานท่ีจัดการแข่งขัน 
9.4 สําหรับการแข่งขันระดับ ไทยลีก 1 ปูายเปลี่ยนตัวอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด และปูายเปลี่ยนตัวธรรมดา 1 ชุด  

สําหรับการแข่งขันระดับ ไทยลีก 2 ถึง ไทยลีก 3 ปูายเปลี่ยนตัวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปูายเปลี่ยนตัวธรรมดา 1 ชุด  
10. ห้องท างาน และห้องประชุม 

10.1  มีห้องและอุปกรณ์ ดังนี ้
10.1.1 ห้องสําหรับผู้แทนจาก ฝุายจัดการแข่งขัน รวมไปถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน พร้อมที่นั่งสําหรับคนอย่างน้อย 5 

คน (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 5 ตัว) 
10.1.2 ห้องเพิ่มเติมสําหรับผู้แทนจาก ฝุายจัดการแข่งขัน พร้อมที่นั่งสําหรับคนอย่างน้อย 5 คน (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 

5 ตัว) ในกรณีนัดสุดท้ายของการแข่งขัน 
10.1.3 ห้องสําหรับผู้สนับสนุนของ ฝุายจัดการแข่งขัน พร้อมที่นั่งสําหรับคนอย่างน้อย 5 คน (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 5 

ตัว) 
10.1.4 ห้องสําหรับคนเก็บบอล และ คนถือธง พร้อมห้องน้ําในบริเวณใกล้เคียง โดยจุคนได้อย่างน้อย 20 คน  
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10.1.5 ห้องประชุม (ขนาดอย่างน้อย 40 ตร.ม.) เพื่อจุคนอย่างน้อย 20 คน พร้อมโต๊ะประชุม และ เก้าอี้  
10.2  ห้องสําหรับผู้แทน และ ผู้สนับสนุนของฝุายจัดการแข่งขัน จะต้องมีอุปกรณ์ ดังนี ้ 

10.2.1 อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย Wireles 
10.2.2 โทรศัพท์ และโทรสาร พร้อมอุปกรณ์เสริม (กระดาษ และหมึกเติม) 
10.2.3 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) 1 เครื่อง ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานให้พร้อม

สําหรับการใช้งาน 
10.2.4 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม (กระดาษ และหมึกเตมิ) 
10.2.5 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม (กระดาษ และหมึกเตมิ) 

10.3  อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับห้องแต่งตัวนักกีฬาฟุตบอล และห้องแต่งตัวผู้ตัดสิน 
10.4  มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
10.5  มีการปูองกัน และปลอดจากผู้ชมทั่วไป และสื่อมวลชน 

11. ที่นั่งของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
11.1  มีหลังคาปกคลมุ และมีที่นั่งอย่างน้อย 3 ที่น่ัง สําหรับผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ประเมินผู้ตัดสิน โดยมีการปูองกัน 

และปลอดจากผู้ชมทั่วไป และสื่อมวลชน 
11.2  ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลาง หรือใกล้กับเส้นกึ่งกลางมากท่ีสุด และสามารถเข้าสู่ห้องแต่งตัวของทีมและผู้ตัดสินได้ง่าย 
11.3  ที่น่ังของเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันจะต้องมีอุปกรณ์ ดังนี ้

11.3.1 โต๊ะและเก้าอ้ี (สําหรับ 3 ที่น่ัง) 
11.3.2 จอโทรทัศน์สําหรับรับการถ่ายทอดสด 
11.3.3 เต้ารับไฟฟูาจํานวน 2 ชุด 
11.3.4 อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย Wireless 

12. ที่จอดรถ 
12.1  มีพื้นท่ีจอดรถอย่างน้อยสําหรับรถบัส 2 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 10 คัน  
12.2  มีการจัดการพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมอย่างน้อย 20 คัน สําหรับการแข่งขันในนัดสุดท้าย 

ส่วนที่ 3: พ้ืนที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน 
13. ห้องท างานสื่อมวลชน 

13.1  มีห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 เครื่อง (50 ตร.ม.) โต๊ะทํางาน และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก 
13.2  ตั้งอยู่ด้านเดียวกับท่ีนั่งสื่อมวลชนในสนามแข่งขัน, ห้องแถลงข่าว และ มิกซ์โซน 
13.3  ศูนย์สื่อมวลชนจะต้องมีอุปกรณ์ ดังนี ้
13.4  โต๊ะ, เก้าอ้ี และ อินเตอร์เน็ต สําหรับ 10 คน 
13.5  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม 
13.6  เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม 
13.7  ช่องใส่ขอ้มูล เอกสาร สําหรับสื่อมวลชน และทีมงานถ่ายทอดสด 
13.8  ข้อมูลด้านการบริการ, อาหาร และการคมนาคมขนส่ง 

14. ที่นั่งสื่อมวลชนภายในสถานที่จัดการแข่งขัน 
14.1  จัดให้มีที่นั่งสําหรับสื่อมวลชน พร้อมอุปกรณ์ดังนี ้
14.2  มีหลังคาปกคลุม 
14.3  10 ที่น่ัง ไม่รวมโต๊ะทํางาน 
14.4  10 ที่นั่งพร้อมโต๊ะทํางาน โดยมีเต้ารับไฟฟูา และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีพื้นที่เพียงต่อการวางอุปกรณ์ อาทิ 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) และสมุดจด 
14.5  ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของอัฒจันทร์หลัก และตั้งอยู่ในด้านเดียวกันกับศูนย์สื่อมวลชน, ห้องแถลงข่าว และมิกซ์โซน 



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     39 

14.6  มีช่องทางพิเศษสําหรับสื่อมวลชนจากท่ีนั่งไปยังห้องแถลงข่าว และ ศูนย์สื่อมวลชน 
15. ห้องแถลงข่าว 

15.1  มีห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 เครื่อง และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก ดังนี ้
15.2  โต๊ะ และเก้าอ้ี สําหรับผู้แถลงข่าวอย่างน้อย 5 คน 
15.3  เวทีสําหรับการแถลงข่าว 
15.4  มีที่ตั้งสําหรับกล้องถ่ายภาพ ความสูง 0.5 เมตร ความกว้าง 6 เมตร และ ความลึก 2 เมตร โดยประมาณ พร้อม

อุปกรณ์เสริม อาทิเช่น เต้ารับไฟฟูา 
15.5  กล่องแยก 
15.6  มีระบบกระจายเสียง 6 ช่องทางเป็นอย่างน้อย 
15.7  มีเก้าอ้ีวางเรียงกันภายในห้องสําหรับสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 20 คน 
15.8  ตั้งอยู่ในด้านเดียวกันกับศูนย์สื่อมวลชน, ที่น่ังสื่อมวลชน และมิกซ์โซน 
15.9  มีช่องทางพิเศษสําหรับสื่อมวลชนจากห้องแถลงข่าวไปยังท่ีนั่ง และศูนย์สื่อมวลชน 

16. มิกซ์โซน 
16.1  มีพืน้ท่ีสําหรับมิกซ์โซน โดยตั้งอยู่ในเส้นทางเข้า-ออก จากห้องแต่งตัวนักกีฬาฟุตบอล และ จุดขึ้นรถบัสของนักกีฬา

ฟุตบอล 
16.2  มีการปูองกันการพบปะโดยตรงจากสื่อมวลชน สําหรับผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล 
16.3  แบ่งเป็น 3 ส่วน สําหรับทีมงานถ่ายทอดสด, สื่อวิทยุ และ สื่อหนังสือพิมพ์ 

17. ต าแหน่งการวางกล้อง 
17.1  มีแท่นสําหรับตั้งกล้องถ่ายทอดสดฝั่งอัฒจันทร์หลัก โดยตั้งอยู่ตรงกลางสูงกว่าพื้นสนาม และ เป็นจดุที่ไดร้ับภาพท่ีดี

ที่สุด 

17.2  มีตําแหน่งหลักอยู่ในแนวเดียวกับเส้นแบ่งครึ่งสนาม และ อยู่ท่ีความสูงทํามุม 15-20 องศา จากแนวระนาบเทียบกับ

ตรงกลาง  

17.3  แท่นสําหรับกล้องหลักมีขนาดอยา่งน้อย 12 ตร.ม. 

17.4  มีการจัดตําแหน่งกล้องตั้งอยู่ในระดับจุดล้ําหน้า หรือ พ้ืนท่ีเขตโทษ 

17.5  มีการจัดตําแหน่งการตั้งกล้องบริเวณด้านหลังประต ู

18. รถ OB Van 
18.1  มีพื้นท่ีสําหรับรถ OB เป็นไปตามข้อกําหนดดังนี ้
18.2  ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของสนามกีฬาด้านเดียวกับกล้องหลัก 
18.3  มีพื้นท่ีอย่างน้อย 600 ตร.ม. 
18.4  มีระบบไฟฟูาสํารองสําหรับรถ OB หรือ ตามความต้องการของทีมงานถ่ายทอดสด  
18.5  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานถ่ายทอดสด ในการออกอากาศแบบหลายช่องทาง และ ช่องทางเดียว รวมไปถีง

การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเพียงพอต่อพาหนะขนาดใหญ่ได้ 
18.6  มีพื้นท่ีทํางานเพียงพอในบริเวณโดยรอบสําหรับทีมถ่ายทอดสด ทางด้านเทคนิค ด้านจัดการ และ ฝุายผลิต 
18.7  มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาในพื้นที่ของการออกอากาศ หรือ ทีมถ่ายทอด ท้ังหมด 

19. ที่จอดรถ 
19.1  มีที่จอดรถอย่างน้อย 10 คัน สําหรับทีมงาน และ สื่อท่ีได้รับสิทธิ 
19.2  พื้นที่ท้ังหมดถูกจัดอยู่ในพ้ืนท่ีพิเศษ และ ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ทํางานของทีมงาน 
19.3  พื้นที่จอดรถอย่างน้อย 1 ใน 3 ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าสนามแข่งขัน เพื่อง่ายต่อการขนย้ายอุปกรณ์ 

ส่วนที่ 4: สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการแพทย์ 
20. ห้อง และอุปกรณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที ่
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20.1  มีห้องพยาบาลฉุกเฉินตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับห้องแต่งตัวของนักกีฬาฟุตบอล และ พื้นที่ทําการแข่งขัน รวมไปถึง
เจ้าหน้าท่ีด้านการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการฝึกอบรม โดยมีอุปกรณ์ตามข้อกําหนดดังนี ้

20.2  ถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก / ท่อช่วยหายใจชนิดใส่ทางปาก 
20.3  เฝือก สําหรับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง 
20.4  เปลหาม 
20.5  เครื่องดูดเสมหะ 
20.6  ชุดเครื่องหยดยาเข้าหลอดพร้อมด้วยเข็มฉีดยา และ ยาฉุกเฉิน 
20.7  เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางด้านศัลยกรรม 
20.8  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Automated External Defibrillator (AED) 
20.9  พื้นที่จอดรถสําหรับรถพยาบาล 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ส่วนที่ 5: พ้ืนที่ส าหรับการรับรองแขกวีไอพี และพื้นที่ต้อนรับ 
21. ที่นั่งวีไอพี และพื้นที่ต้อนรับ 

21.1  มีที่น่ังสําหรับวีไอพีอย่างน้อย 20 ที่ และ ที่ต้อนรับพิเศษหนึ่งจุดขนาด 100 ตร.ม. 
21.2  ตั้งอยู่บนอัฒจันทร์หลัก และอยู่ใกล้กับเส้นครึ่งสนามมากท่ีสุด  

ส่วนที่ 6: พ้ืนที่ส าหรับผู้ชม 
22. อัฒจันทร์ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ชม 

22.1  มีอัฒจันทร์แบ่งออกเป็นสัดส่วน ที่สามารถระบุตําแหน่ง และแยกกันได้  
22.2  มีที่นั่งเฉพาะบุคคล ติดแน่น แยกออกจากที่นั่งอื่น มีรูปแบบ มีหมายเลขที่นั่ง ทําจากวัสดุที่ไม่แตก ไม่ติดไฟ และ มี

ความสูงของพนักพิงอย่างน้อย 30 ซม.  
22.3  ห้ามไม่ให้ใช้อัฒจันทร์แบบช่ัวคราว 

23. ผู้ชมทีมเยือน 
23.1  จัดให้มีที่น่ัง 10 เปอร์เซ็นต์ สําหรับผู้ชมทีมเยือน โดยมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน 

24. ทางเข้า-ออก 
24.1  ประตูทางเข้า-ออกมีแกนหมุน และถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด สามารถเคลื่อนฝูงชนได้ราบรื่น 
24.2  ทางเดินสําหรับผู้ชม และ บันได มีการทาสีสว่าง หรือแสดงเส้นทางเดินเข้า-ออกจากสนามแข่งขันอย่างชัดเจน 
24.3  ทุกประตูทางออก และ ประตูทั้งหมดของสนาม จะต้องมีองค์ประกอบดังนี ้

24.3.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคประตูเข้า-ออก ที่ดําเนินการได้ง่าย และ รวดเร็ว 
24.3.2 มีการออกแบบไม่ล็อคประตูเข้า-ออกในขณะที่ผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน 

24.4  ทางไปสนามแข่งขัน มีปูายบอกทิศทางอย่างชัดเจน และ เพียงพอ ท้ังเส้นทางของผู้ชม ทางเข้า-ออกสนาม และ ตาม
ประตูต่าง ๆ โดยสามารถเข้าใจตามระดับสากล 

24.5  มีระบบควบคุมการเข้าถึงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีการปูองกันการใช้บัตรเข้าชมปลอม 
25. ระบบไฟฉุกเฉิน 

25.1  มีระบบไฟฉุกเฉินท่ีได้รับการอนุมตัิจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อใช้ในกรณีระบบไฟปกติล้มเหลว รวมไปถึงทางเข้า-ออก 
และ เส้นทางอพยพท้ังหมด 

26. ความจุของสถานที่จัดการแข่งขัน 
26.1  มีความจุของสนามอย่างน้อย 1,000 ที่น่ัง  

27. ระบบกระจายเสียง 
27.1  มีระบบกระจายเสียง รวมไปถึงจอภาพขนาดใหญ่ (giant screen) ในระดับคุณภาพสูง และสามารถนําส่งข้อมูลทั้ง

ภายในและภายนอกสนามได้ 
27.2  ระบบกระจายเสียงยังสามารถทํางานได้ในกรณีไฟฟูาหลักขัดข้อง 
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27.3  มีเครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี และ จอภาพขนาดใหญ่ที่สามารถส่งข้อมูลให้กับผู้ชมทั่วไปได้  
28. สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภค 

28.1  มีห้องสุขา (ชักโครก) สําหรับผู้ชมทั้งห้องชาย-หญิง รวมไปถึงกระโถนปัสสาวะ โดยมีอัตราส่วน ชักโครก 1 / 200 
คน และ กระโถนปัสสวะ 1 / 125 คน  

29. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
29.1  มีอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบครัน และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน

ท้องถิ่น 
29.2  มีการระบุพร้อมปูายบอกทิศทางอย่างชัดเจน  

30. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
30.1  มีทางเข้า-ออกและที่นั่งเฉพาะสําหรับผู้พิการ และผู้ช่วยเหลือ 
30.2  มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย รวมไปถึงการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม 
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ภาคผนวกที ่4 : คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการแข่งขันของทีมเหย้า 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย แอลโอซี ของทีมเหย้าในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน (Operation Plan) สําหรับการ

บริหารงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสนามแข่งขันในวันน้ันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายซึ่งปัจจัยหลักท่ีกล่าวถึงไว้ในท่ีนี้ได้แก่ 
1. ภารกิจของสนาม (Venue Mission หรือ Stadium Mission) 

เพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจําฤดูกาลโดยมีโครงสร้างองค์กรบริหารสนามที่เหมาะสมเพื่อการ
ทํางานให้ประสานสอดคล้อง และอํานวยประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่การบริหารที่รวดเร็ว และถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้แก่ ผู้ชม นักกีฬาฟุตบอล และบุคคลต่าง ๆ เพื่อสู่จุดมุ่งหมาย ความสําเร็จที่ดีกว่าของการแข่งขัน (For the good or the better 
of the games) 
2.  โครงสร้างองค์กร (Organisation Structure) 

องค์กรสมาชิกควรจัดให้มีฝุายจัดการแข่งขันขององค์กรสมาชิกฝุายทีมเหย้าของตนเอง ในกรณีที่เป็นทีมเหย้า ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ประสานงานกํากับดูแลการแข่งขัน ผู้จัดการสนาม ผู้รับผิดชอบการจัดแข่งขัน หัวหน้างานด้านการรักษาความ
ปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชน หรืออย่างน้อยท่ีสุดจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการสนาม ผู้ซึ่งจะมีอํานาจและทําหน้าที่ ในการ
สั่งการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนาม เพื่อประสานงานกับผู้ควบคุมการแข่งขันที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ไทยลีก จํากัด 
ในวันแข่งขัน เพื่อให้การจัดแข่งขันในฐานะทีมเหย้าดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในงานด้าน   ต่าง ๆ ดังนี ้
2.1  งานรักษาความปลอดภัย (Security Management) 

2.1.1 การดูแลทางเข้า-ออกสนามของผู้ชม ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
มอบหมายให้รับผิดชอบเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ก่อนการแข่งขัน จะเริ่มและต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่
จนกระทั่งผู้ชมและนักกีฬาฟุตบอลได้ออกไปจากสนามแล้วด้วยความปลอดภัยจนหมดสิ้น โดยจะต้องอยู่ประจํา
ตามจุดรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมงานรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน   

เมื่อถึงเวลาการแข่งขันปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันแจ้งยุติการ

แข่งขัน และรายงานต่อฝุายจัดการแข่งขัน เสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ ให้พิจารณาปรับ

แพ้แก่องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต่อไป 

2.1.2 การดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีทีม นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้ชมตลอดการแข่งขัน 
โดยต้องจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ อย่างน้อย 5 นาย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกไม่น้อยกว่า 20 คน 
ในกรณีที่ผู้ชมไม่เกิน 1,000 คน หากเกินจํานวนจะต้องเพิ่มจํานวนตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้ชม 100 คนต่อ
เจ้าหน้าที ่1 คน และจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้รักษาความปลอดภัย โดยการรักษา
ความปลอดภัยเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน และนักกีฬาฟุตบอล ให้วางกําลังประจําหน้าห้องพัก และให้จัดเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจจํานวนหนึ่ง เข้าอารักขา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตั้งแต่สนามจนถึงห้องพักทั้งจบครึ่งเวลาแรก และครึ่ง
เวลาหลัง โดยภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลแต่ละกลุ่มให้เริ่มตั้งแต่เดินทางไปถึงสถานที่จัดการ
แข่งขัน จนกระทั่งบุคคลทั้งหมดได้เดินทางออกไปจากสถานท่ีจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย 

2.1.3 การดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ชมตลอดการแข่งขัน จะต้องวางกําลังเจ้าหน้าที่ตามจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.2 
เข้าประจําตามจุดต่าง ๆ รอบสถานท่ีจัดการแข่งขัน โดยมีการแบ่งแยกท่ีนั่งของผู้ชมทีมเยือนอย่างชัดเจน และมี
รั้วปิดกั้นระหว่างกองเชียร์ของคู่แข่ง และรวมถึงมาตรการห้ามและตรวจเช็คการพกพาอาวุธและนําวัสดุที่อาจ
แปรสภาพใช้เป็นสิ่งของทําร้ายกัน หรือก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น ขวดน้ํา พลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ เข้าไปในสนาม 

2.1.4 การดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคคลสําคัญ (VIP) ที่เข้าชมและให้มีการกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีจนบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับ 

2.1.5 การดูแลมิให้กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใด นําปูายที่แสดงข้อความยั่วยุหรือดูหมิ่นทีมคู่แข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่
แข่งขัน หรือนําปูายแสดงข้อความอันไม่เหมาะสม ในลักษณะของการดูถูก ดูหมิ่น หรือลดความน่าเช่ือถือต่อ 
สมาคม หรือ บริษัท ไทยลีก จํากัด หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานท่ีจัดการแข่งขัน หรืออัฒจันทร์ที่นั่ง 
หรือในบริเวณสนามแข่งขัน หากบกพร่อง จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
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2.1.6 กรณีที่กองเชียร์ทีมใดได้ก่อเหตุการณ์ ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ใน
การจัดการแข่งขัน จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

2.1.7 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่น ๆ เข้าไปในสนามแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน จนเป็นเหตุให้ผู้ตัดสิน
ต้องหยุดการแข่งขัน เพื่อระงับเหตุนั้น จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

2.1.8 องค์กรสมาชิกจะต้องดูแลมิให้มีการนําอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาใช้บริเวณสนามแข่งขัน อัฒจันทร์
โดยรอบสนามแข่งขัน ท้ังก่อน ระหว่าง หรือหลังจบการแข่งขัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง
และฝุายจัดการแข่งขัน หากฝุาฝืนองค์กรสมาชิก จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

2.1.9 หากมีการเรียกใช้ วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน (VAR) จากผู้ตัดสิน องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า จะต้องดําเนินการจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ตัดสินในการใช้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน 
หากองค์กรสมาชิกไม่ปฏิบตัิตามขอ้ 2.1.1 – 2.1.9 อาจจะมีโทษตามระเบยีบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

2.1.10 การดูแลความปลอดภัยห้องจําหน่ายตั๋วควรจัดกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจํานวนหนึ่งเข้าทําการ
อารักขาให้ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ขายตั๋วท่ีรับผิดชอบด้านการเงิน  

2.1.11 อัฒจันทร์และห้องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินที่พร้อมใช้งานและมีการตรวจสอบ
ความพร้อมในการใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

2.1.12 การกําหนดทางเข้า-ทางออกสนามอาจกําหนดประตูเข้าให้เปิดเป็นบางประตู แต่เมื่อจบการแข่งขันลงแล้วควร
เปิดทุกประตู 

2.2 งานด้านเทคนิคกีฬา (Sport Technical Management) 
2.2.1 การจัดการสนามแข่งขันและพิธีการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบต้องเตรียมสนามและอุปกรณ์ในการแข่งขันให้เรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน รวมทั้งงานพิธีการที่เกี่ยวข้อง
เช่นการเตรียมลําดับขั้นตอนการแข่งขันตั้งแต่เริม่ตน้จนจบ การประสานงานกับงานถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ หรือถ่ายทอดเสียง และ
กําหนดพื้นที่ท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริเวณที่แข่งขัน 

การจัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ในสนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน หรือระหว่างพักครึ่งเวลาการแข่งขัน จะต้องไม่กระทบ
กับเวลาเริ่มการแข่งขันในแต่ละครึ่งหากกระทบและผู้ตัดสินหรือผู้ควบคุมการแข่งขันรายงาน  หรือฝุายสิทธิประโยชน์ เรียกร้องมา 
จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
2.2.2 การรักษาพยาบาลและรถพยาบาล 

รับผิดชอบกําหนดให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และมีบุคลากรทางการแพทย์ให้ 
การดูแลส่วนการที่ต้องใช้รถพยาบาลนํานักกีฬาฟุตบอลหรือผู้ชมส่งโรงพยาบาลให้เน้นถึงความจําเป็นที่ต้องใช้รถพยาบาลกู้ชีพ 
(Ambulance) ประจําสนามโดยมีรถท่ีมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําการอยู่ 2 คัน ซึ่งข้อกําหนดนี้มีความจําเป็นอย่างสูงในการช่วยชีวิต
ระหว่างการนําส่งโรงพยาบาลรถนําส่งที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว อาจทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตในระหว่างการ เดินทางได้ และสิ่งที่ควร
คํานึงอย่างยิ่งคือ ตําแหน่งที่จอดรถพยาบาล ควรอยู่ในตําแหน่งท่ีพร้อมเดินทางและปราศจากสิ่งกีดขวางทุกชนิด 
2.2.3 การขนส่งการจราจรและพื้นที่จอดรถ 

รับผิดชอบในการเตรียมพื้นท่ีจอดรถสําหรับเจ้าหน้าที่นักกีฬาฟุตบอลและผู้ชม และการแก้ปัญหาการจราจรรอบในรวมถึง
การจราจรรอบนอกสถานที่จัดการแข่งขัน ที่อาจติดขัดทั้งก่อนและหลังการแข่งขันซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้นักกีฬาฟุตบอลเดินทาง
มาถึงสนามล่าช้ากว่ากําหนด การจัดโซนนิ่งประเภทของรถและบุคคลเป็นสิ่งที่จําเป็น โดยเฉพาะที่จอดรถของบุคคลสําคัญ (VIP) 
นักกีฬาฟุตบอล และผู้ตัดสิน 
2.2.4 การจ าหน่ายต๋ัวและที่นั่ง 

การจําหน่ายตั๋วควรกําหนดให้ไม่เกินกว่าความจุของที่น่ังในสนามถ้ามีการจําหน่ายเกินก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการดูแลและ
ควบคุมผู้ชมได้ไม่ทั่วถึงและปัญหาที่ตามมาก็คือการเบียดบังแย่งกันชมการแข่งขันและมีผู้ชมบางส่วนเข้าไป ใช้พื้นที่บริเวณแข่งขันทํา
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ให้การแข่งขันอาจดําเนินไปด้วยความไม่เรียบร้อย บริษัท ไทยลีก จํากัด จะไม่อนุญาตให้มีผู้ชมไปยืนชมการแข่งขันข้างสนามหรือ
หลังประตู โดยไม่มีอัฒจันทร์รองรับ และที่ตั้งของอัฒจันทร์หลังประตูควรมีความห่างจาก เส้นประตูไม่น้อยกว่า 6 เมตร (ถ้ามีระยะ
น้อยกว่าให้แก้ไขตามสภาพความเป็นจริง) 

สําหรับวันแข่งขันใดที่จําหน่ายตั๋วไปแล้วแต่ไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือความบกพร่องตามบทที่ 4 ข้อ 20 
และให้คืนเงินค่าตั๋วแก่กองเชียร์ทีมเยือน และ/หรือ ตามแต่ข้อกําหนดที่ไม่ทําให้เสียประโยชน์ 
2.2.5 การรับรองบุคคลส าคัญ (VIP) 

ในการแข่งขันบางนัดอาจมีบุคคลสําคัญ (VIP) หลายระดับเข้าชม ดังนั้นต้องมีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าเยี่ยมชมของบุคคลในราชวงศ์ รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ฝุายต้อนรับไว้ต้อนรับ บุคคลในทุก ๆ ระดับ 
2.2.6 การออก AD Cards (Accreditation Cards) 

ทางสนามควรออก AD Cards ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรสมาชิกโดยแยกออกเป็นโซนให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ให้รวมถึงการออก AD Cards หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เสื้อเอี๊ยมให้กับสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและลง
ไปทําข่าวในสนามแข่งขันโดยจะต้องแยกสีเสือ้อย่างชัดเจนระหว่างช่างภาพนิ่ง และช่างภาพเคลื่อนไหว และสีเสื้อเอี๊ยมต้องไม่ตรงกับ
สีเสื้อทีมที่ทําการแข่งขันในวันดังกล่าว 
2.2.7 งานประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 

(1) การใช้เครื่องขยายเสียงในสนามจะใช้เฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้

ต้องเข้าใจถึงขั้นตอนในการใช้เครื่องขยายเสียงในสนามเช่น ช่วงเวลาและคําพูดที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ในการใช้เครื่องขยายเสียงในสนาม เนื่องจากการใช้เครื่องขยายเสียงสามารถนําไปสู่การ

คลี่คลายเหตุการณ์ที่ไม่ปกติได้ ดังนั้นบุคคลที่ทําหน้าที่นี้จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็น

อย่างดี 

(2) การประชาสัมพันธ์ในสนามและการแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร เช่น ใบรายช่ือหรือสูจิบัตร 

แผ่นพับใบปลิวมีส่วนทําให้การแข่งขันมีบรรยากาศที่น่าสนใจในกรณีที่ผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารสถิติ

ต่าง ๆ จะทําให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจยิ่งขึ้น 

(3) ควรจัดสถานที่ให้แก่สื่อมวลชนเพื่ออํานวยความสะดวกของสื่อมวลชนโดยเฉพาะทั้งผู้สื่อข่าวและ

ช่างภาพ ในกรณีของช่างภาพที่เข้าทํางานในพื้นที่แข่งขันต้องขอความร่วมมือให้ช่างภาพสวมใส่เสื้อ

แสดงตนเพื่อให้บรรยากาศในสนามดูดีเรียบร้อยและคึกคักยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางองค์กรสมาชิกสามารถ

จัดทําชุดช่างภาพที่สีไม่เหมือนกับสีชุดแข่งขันของทั้งสองทีม และต้องออก AD Card ให้เพื่อการแสดง

ตัวของช่างภาพ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ บริเวณที่นั่งของผู้สื่อข่าวควรจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการเช่ือมต่อใช้เครื่องมือสื่อสาร อีกทั้งต้องจัดทํารายช่ือเพื่อการลงทะเบียนให้กับสื่อมวลชน

ด้วย 

(4) สําหรับการถ่ายทอดสดนั้น เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับฝุายถ่ายทอดสดในการกําหนดวางจุดของ

กล้องและบริเวณที่จอดรถโมบาย และต้องไม่อนุญาตให้ตั้งกล้องในลู่วิ่ง รวมทั้งให้กําหนดพื้นที่ในการ

บรรยายให้ผู้บรรยายอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี นอกจากน้ี จะต้องไม่อนุญาต

ใหต้ั้งกล้องบริเวณระหว่างท่ีนั่งนักกีฬาฟุตบอลสํารอง หรืออยู่ด้านหน้าของผู้ตัดสินที่ 4 หรือด้านหน้า

ของที่น่ังของบุคคลสําคัญ (VIP) อีกด้วย 

(5) การแถลงข่าวหลังการแข่งขันของทีมที่เข้าร่วมการแข่งนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะมีการ

แถลงข่าวหรือไม่จากการประชุมผู้จัดการทีม และควรแจ้งให้สื่อมวลชนได้รับทราบทุกครั้งไป ทั้งนี้ ใน

การแถลงข่าวทุกครั้งจะต้องมีการประสานงานกับ บริษัท ไทยลีก จํากัด ถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ก่อน

เสมอสําหรับการติดโลโก้บนฉากหลัง (Back Drop) ของการแถลงข่าว 
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2.2.8 งานสาธารณูปโภคและงานรักษาความสะอาดสุขอนามัย (Utility and Sanitation) 
(1) ต้องจัดให้มีการบริการน้ําประปาและไฟฟูาในทุกสัดส่วนของสนามรวมถึงการตรวจสอบไฟส่องสว่างใน

ทุกส่วนของสนาม 

(2) มีการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณสนาม รวมถึงการจัดภาชนะรองรับขยะให้พอเพียงทั้งในห้อง

สุขาและบริเวณโดยรอบเป็นอย่างดี 

(3) ต้องดูแลและจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยและรถเข็นให้อยู่ในบริเวณที่ถูกต้อง เช่น ต้องควบคุมมิให้มี

ควันจากการประกอบอาหารเข้าไปรบกวนผู้ชมบางส่วนบนอัฒจันทร์และควบคุมมิให้มีการตั้งร้านค้า

กีดขวางเส้นทางการสัญจรของผู้ชม รถพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วย 

2.2.9 งานรองรับเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
(1) เพื่อปูองกันปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น ไฟฟูาดับ สาธารณูปโภคขัดข้อง เจ้าของสนามต้องจัดให้มีช่าง

เทคนิคประจําอยู่ตลอดเวลา และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง (การไฟฟูา

ส่วน 4 กรณีที่เป็นต่างจังหวัด) ด้วย 

(2) ต้องมีแผนการระบายน้ําในสนาม เช่น มีเครื่องสูบน้ําไว้ตามจุดที่สําคัญ เพื่อเตรียมแก้ปัญหาน้ําท่วม

สนามแข่งขันในกรณีฝนตกหนัก เป็นต้น 

(3) ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่งของกองเชียร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการแข่งขันจบลงแล้ว รวมทั้งเหตุเพลิงไหม้ ที่อาจเกิดจากไฟฟูาลัดวงจร
ความสับเพร่าของการใช้ไฟหุงต้ม เป็นต้นหรือปัญหาจากการข่มขู่ก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเหตุเพลิงไหม้อีกด้วย 

แผนปฏิบัติงานวันแข่งขัน (DAY PLAN) 

สนามแข่ง  
วันท่ี เวลาแข่งขัน น. 
คู่แข่งขัน กับทีม  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินงาน เวลาเร่ิม หมายเหตุ 

- ผู้จัดการสนาม - เข้าสนามเพื่อปฏิบัติหนา้ที่ - 5 ชม.  

- ผู้จัดการสนามงานจราจรและ 

สถานท่ีจอดรถ 

- เข้าประชุมกับผู้ควบคุมการ

แข่งขัน ผู้จัดการทีม ผูต้ัดสิน 

- 3 ชม.  

- งานรักษาความปลอดภัย - เข้าตรวจสนามและเตรยีมงาน - 2.45 ชม.  

- งานรองรับกรณีฉุกเฉิน - เริ่มปฏิบัติงาน - 2.45 ชม.  

- งานเทคนิคกีฬา - เตรียมพื้นท่ีและพร้อมให้บริการ - 2.45 ชม.  

- งานประชาสัมพันธ์ - เตรียมพร้อมปฏิบัติงาน - 2 ชม.  

- ผู้จัดการสนาม - เตรียมพร้อมในสนาม - 2 ชม.  

- งานแพทย์สนามและรักษาพยาบาล - เข้าสนามเตรยีมงาน - 1.30 ชม. อย่างน้อย 2 คัน 

- แอลโอซ ี - ประชุมเพื่อสรุปและประเมินผล + 1.00 ชม. หลังจากทีมเดินทาง

ออกจากสถานท่ี

จัดการแข่งขัน 
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ภาคผนวกที ่5 : คู่มือการบริหารจัดการทีมฟุตบอลในวันแข่งขันและ ขั้นตอนการนับเวลาถอยหลัง 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนได้นําไปถือปฏิบัติในการบริหารจัดการทีมในวันแข่งขัน 
2. ข้อพึงปฏิบัติของทีมฟุตบอล 

ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดังนี ้
2.1 อุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล 

2.1.1 เครื่องแต่งกาย 
(1) นักกีฬาฟุตบอลต้องสวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเท้ายาว สวมสนับแข้งและรองเท้า 

(2) นักกีฬาฟุตบอลต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด และเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย เพื่อภาพพจน์ท่ีดีของเกมการ

แข่งขันดังนั้นนักกีฬาฟุตบอลต้องสวมเสื้อ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นใน

ครึ่งแรก และครึ่งหลังถุงเท้าต้องดึงขึ้นสูงครอบคลุมสนับแข้งไว้ถ้าสวมกางเกงรัดกล้ามเนื้อสีต้องเป็นสี

เดียวกับสีหลักของกางเกงท่ีสวมใส่อยู่ 

2.1.2 รองเท้าต้องเป็นรองเท้าที่มีปุุมอย่างน้อยข้างละ 6 ปุุม โดยเป็นรองเท้าที่ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลตามมาตรฐาน
ทั่วไป 

2.2 การอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลก่อนการแข่งขันอนุญาตให้ลงทําการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นไม่เร็ว
กว่า 50 นาที 

3. การอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลส ารองระหว่างการแข่งขัน 
3.1 อนุญาตใหน้ักกีฬาฟุตบอลสํารองออกไปอบอุ่นร่างกายระหว่างการแข่งขันได้ครั้งละไม่เกิน 6 คน (รวมผู้รักษาประตู) และ

เจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน 2 คน โดยห้ามใช้ลูกบอล ยกเว้นผู้รักษาประตูอบอุ่นร่างกายโดยใช้ลูกบอลได้แต่ห้ามเตะ 
3.2 นักกีฬาฟุตบอลสํารองที่ออกไปอบอุ่นร่างกายต้องสวมเสื้อกั๊ก ที่มีสีแตกต่างจากนักกีฬาฟุตบอลในสนามอย่างชัดเจน 
3.3 พื้นที่ในการอบอุ่นร่างกายใช้ด้านหลังเส้นประตู หรือ ด้านนอกเส้นข้าง หรือตามที่แจ้งในที่ประชุมผู้จัดการทีม 
3.4 บุคคลที่น่ังอยู่ในม้านั่งของนักกีฬาฟุตบอลสํารอง จะต้องนั่งอยู่ตลอดการแข่งขันนอกจากมีเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้น คือขณะ

ทําการแข่งขันนักกีฬาฟุตบอลสํารองออกไปอบอุ่นร่างกาย หรือเจ้าหน้าที่ทีมออกไปปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่
บาดเจ็บ 

4. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล 
4.1 อนุญาตให้แต่ละทีมเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลสํารองตามช่ือท่ีได้แจ้งไว้ในข้อ 4.2 ได้ไม่เกิน 5 คน 
4.2 จํานวนนักกีฬาฟุตบอลสํารองกําหนดไว้ 9 คน โดยแจ้งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอลสํารองพร้อมกับช่ือนักกีฬาฟุตบอล 11 คน

แรกในใบส่งนักกีฬาฟุตบอล 
4.3 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลใหน้ักกีฬาฟุตบอลถือใบเปลี่ยนตัวไปพร้อมกับ AD Card และอนุโลมให้เจ้าหน้าที่ 1 คนตาม

ไปเพื่อรับ AD Card นั้นกลับคืน 
4.4 ก่อนเริ่มทําการแข่งขัน หากมีความต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักกีฬาฟุตบอล 11 คนแรก ในใบประกบคู่การแข่งขัน 

ซึ่งมีการลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้ควบคุมการแข่งขันแล้ว จะสามารถกระทําได้ตามเงื่อนไข ดังไปนี้ 
4.4.1 ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าผู้ฝึกสอน ต้องแจ้งผู้ตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขันโดยทันที หากมีความต้องการ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 11 คนแรกในใบประกบคู่แข่งขัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะสามารถ
เปลี่ยนนักกีฬาฟุตบอลได้จากรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลสํารอง 9 คน ในใบประกบคู่แข่งขันเท่านั้น 

4.4.2 นักกีฬาฟุตบอล 11 คนแรกที่ถูกเปลี่ยนรายช่ือไปแล้ว จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในนัดนั้นได้อีก ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลระหว่างการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนได้ 5 คน ตามข้อ 4.1 

4.4.3 นักกีฬาฟุตบอลสํารอง 9 คนตามรายช่ือในใบประกบคู่แข่งขันจะต้องถูกลดจํานวนลงไป และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลสํารองได้อีก 
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4.4.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกเปลี่ยนรายช่ือไปแล้ว อาจจะต้องนั่งอยู่ในม้านั่งสํารองระหว่างการแข่งขัน ในกรณีที่มีการ
ตรวจสารกระตุ้น 

4.4.5 หากฝุาฝืนจะถือว่าองค์กรสมาชิกมีการส่งนักกีฬาฟุตบอลผิดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน และจะมีโทษตาม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ต่อไป ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่ก็ตาม 

5. การสอนนักกีฬาฟุตบอลขณะแข่งขัน 
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลุกจากที่นั่งออกไปสอนนักกีฬาฟุตบอลได้ครั้งละไม่เกิน 1 คน และอนุญาตให้ยืนสอนอยู่ภายในเขต

เทคนิค (Technical Area) ได้ตลอดเวลา 
6. การด่ืมน้ าขณะแข่งขัน 

การดื่มน้ําระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้กระทําได้ อย่างไรก็ตามผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอลต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
6.1 น้ําต้องบรรจุด้วยขวดพลาสติกและส่งให้นักกีฬาฟุตบอลในลักษณะมือต่อมือที่ข้างเส้น 
6.2 ไม่อนุญาตให้โยนขวดน้ํา หรือภาชนะอื่นเข้าไปในสนาม 
6.3 อนุญาตให้ผู้รักษาประตูวางขวดน้ําพลาสติกไว้ท่ีขอบเสาประตูด้านนอกสนามได้ 
6.4 ขวดน้ําพลาสติกอนุญาตให้วางไว้ได้รอบสนาม แต่ต้องห่างจากเส้นข้างและเส้นประตู 1 เมตร และการวางขวดน้ํานั้นต้อง

ไม่กีดขวางการทําหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้ตัดสิน และควรกระทําก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นทั้งครึ่งแรก และครึ่งหลัง 
การพักดื่มน้ าระหว่างการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท 

- การพักดื่มน้ําช่วงเวลาปกติ (Cooling break)  ใช้เวลาระหว่าง 1.30 - 3 นาที 

- การพักดื่มในช่วงระหว่างพักครึ่งเวลาของการต่อเวลาพิเศษ (Drinks breaks) ใช้เวลา ไม่เกิน 1 นาที 

7. การปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บ 
7.1 เมื่อนักกีฬาฟุตบอลบาดเจ็บผู้ตัดสินจะเข้าไปถามนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บว่า ต้องการการปฐมพยาบาลหรือไม่ถ้าต้องการ

ผู้ตัดสินจะสั่งยุติการเล่นช่ัวคราว และให้สัญญาณให้เปลสนามเข้าไป เพื่อนํานักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บออกจากสนาม 
7.2 นักกีฬาฟุตบอลบาดเจ็บที่ปฏิเสธการปฐมพยาบาล ผู้ตัดสินจะดําเนินการเล่นต่อไป 
7.3 ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทีมเข้าไปดูแลการเคลื่อนย้ายนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บในสนามได้เพียง 2 คน

เท่านั้น 
7.4 นักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บแล้วมีการร้องขอให้มีการปฐมพยาบาล เมื่อผู้ตัดสินเรียกเปลเข้ามาแล้ว แต่นักกีฬาฟุตบอลไม่

ยอมลงเปล หรือไม่ยอมเดินตามเปลออกไปนอกสนามนักกีฬาฟุตบอลคนนั้นจะถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) และทํานอง
เดียวกันนักกีฬาฟุตบอลที่แสร้งทําบาดเจ็บก็จะถูกคาดโทษด้วยเช่นกัน 

7.5 ผู้รักษาประตูที่บาดเจ็บอนุญาตให้มีการปฐมพยาบาลในสนามได้ 
7.6 นักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บและมีเลือดออกจากบาดแผลจะต้องได้รับการปฐมพยาบาลทันทีนอกสนามและนักกีฬาฟุตบอล

คนนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปลงเล่นเว้นเสียแต่เลือดที่บาดแผลได้หยุดไหลแล้ว 
8. ข้อปฏิบัติก่อนและหลังการแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ FIFA ซ่ึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับเร่ือง ดังนี้ 
8.1 การเล่นด้วยความยุติธรรม ซึ่งหมายถึงการเล่นที่สุภาพและการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างนักกีฬาฟุตบอล

เจ้าหน้าท่ี และการเคารพผู้ชมก่อนและหลังการแข่งขัน 
8.2 นักกีฬาฟุตบอลทั้ง 2 ทีม ที่แข่งขันต้องเช่ือฟังเจ้าหน้าที่และการตัดสินของผู้ตัดสินไม่ควรประพฤติผิดมารยาท 

(Misconduct) ต่อเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ทีมคู่แข่งขัน หรือผู้ชม 
8.3 ทีมที่แข่งขันต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันโดย

เคร่งครัด 
9. การสวมปลอกแขนหัวหน้าทีม 
9.1 หัวหน้าทีมต้องสวมปลอกแขนด้านซ้าย และต้องแจ้งช่ือหัวหน้าทีมในใบส่งรายช่ือก่อนทําการแข่งขันทุกครั้ง 
9.2 ไม่ว่ากรณีใดหรือช่วงเวลาใดในการแข่งขันถ้าหากทีมต้องการเปลี่ยนหัวหน้าทีมต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนทุกครั้ง 
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9.3 หัวหน้าทีมคือนักกีฬาฟุตบอลคนหนึ่ง การคัดค้านการตัดสินใจใด ๆ ถือว่าเป็นการประพฤติไร้น้ําใจนักกีฬาฟุตบอล 
(Unsporting Behavior) จะถูกคาดโทษเช่นเดียวกับนักกีฬาฟุตบอลคนอ่ืน ๆ 

10. ที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลส ารอง และเขตเทคนิค 
10.1 นักกีฬาฟุตบอลสํารอง 

10.1.1 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลสํารองนั่งกับพ้ืนฉะนั้นจะต้องจัดให้มีที่นั่งพอเพียงสําหรับ 18 ทีน่ั่ง 
10.1.2 นักกีฬาฟุตบอลสํารองสามารถสวมชุดแข่งขันหรือชุดวอร์มหรือชุดยูนิฟอร์มประจําทีมนั่งได้แต่ สีจะต้องไม่

เหมือนกับสีของนักกีฬาฟุตบอลในสนามทั้ง 2 ทีม 
10.1.3 ทุกคนต้องนั่งในที่ท่ีจัดไว้ยกเว้นการออกไปอบอุ่นร่างกายหรือการให้น้ํากับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อการ เปลี่ยนตัว

นักกีฬาฟุตบอล 
10.1.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกไล่ออกจากสนาม ไม่อนุญาตให้อยู่ ณ ที่น่ังนักกีฬาฟุตบอลสํารองและเขตเทคนิค 

10.2 เจ้าหน้าท่ีทีม 
10.2.1 อนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ทีมนั่งในเขตที่นั่งสํารองได้ไม่เกิน 9 คน และจะต้องนั่งอยู่ตลอดการแข่งขัน นอกจาก

ออกไปปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บ หรือควบคุมการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลสํารองเท่านั้น 
10.2.2 ไม่อนุญาตให้สวมชุดอื่นนอกจากชุดของเจ้าหน้าที่ทีมที่เหมือนกัน เว้นแต่ประธานองค์กรสมาชิก หรือผู้จัดการ

ทีม หรือผู้ฝึกสอน ที่ชุดแตกต่างได้ แต่สีของชุดเจ้าหน้าที่แต่ละระดับจะต้องไม่ เหมือนกับสีของนักกีฬาฟุตบอล
ทั้ง 2 ทีม 

10.2.3 ถ้าเจ้าหน้าที่คนใดถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในเขตเทคนิคและต้องไปนั่งบนอัฒจันทร์ 
10.2.4 เจ้าหน้าที่ทีมสามารถสวมกางเกงขาสั้นได้แต่ต้องสวมถุงเท้าและรองเท้าเข้าไปในเขตเทคนิคและจะต้องคล้อง  

AD Card ให้ตัวบัตรอยู่นอกเสื้อ 
11. ขั้นตอนและการนับเวลาถอยหลังเพ่ือเร่ิมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ 

เวลา  กิจกรรม 

- 5 h 00'  ผู้ประสานงานกํากับดูแลการแข่งขัน และเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชนเดินทางถึง 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  

- 4 h 45'  สิ้นสุดการตรวจสถานท่ีจดัการแข่งขัน 

- 3 h 30'  ผู้ควบคุมการแข่งขันเดินทางถึงสนามแข่งขัน  

- 3 h 00'  ประชุมร่วมกับฝุายจัดการแข่งขันทีมเหย้า (LOC) 

- 3 h 00'  ซ้อมขั้นตอนการเดินลงสนามแข่งขัน (ถ้ามี) 

- 2 h 45'  หัวหน้างานรักษาความปลอดภยัสรุปงานแก่เจ้าหน้าที่ฯ และประจําตําแหน่งตามพื้นท่ี 

- 2 h 00'  เปิดให้กองเชียร์เข้าสู่สนามแข่งขัน / ผู้ตัดสิน เดินทางมาถึงสถานท่ีจดัการแข่งขัน 

- 2 h 00'  ทีมเดินทางมาถึงสถานท่ีจดัการแขง่ขัน 

- 1 h 50'  ส่งใบรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 

- 1 h 30'  ประชุมผูจ้ัดการทมี / เริม่มาตรการพื้นท่ีควบคุมภายในสนามแข่งขัน (SAD) 

- 1 h 20'  ออกใบประกบคู่แข่งขัน พร้อมแจกจ่ายให้ทีม สื่อมวลชน ทีถ่ายทอดสด ผู้ประกาศในสนามแข่งขัน 

เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน, วีไอพี และทีมงาน LOC 

- 1 h 10'  ตรวจสอบ AD Card และอุปกรณน์ักกีฬาฟุตบอลในห้องพักนักกีฬาทีมเหย้า โดยผูค้วบคุมการแข่งขัน 

และผูต้ัดสินท่ี 4 

- 1 h 05'  ตรวจสอบ AD Card และอุปกรณน์ักกีฬาฟุตบอลในห้องพกันักกีฬาทีมเยือน โดยผู้ควบคุมการแข่งขัน 

และผูต้ัดสินท่ี 4 

- 50' นักกีฬาฟุตบอล และผู้รักษาประตเูริ่มการอบอุ่นร่างกาย 
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- 30' ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล และเจา้หน้าท่ีจัดการแข่งขัน 

- 20' สิ้นสุดการอบอุ่นร่างกาย นักกีฬาฟุตบอลกลับเข้าสู่ห้องพักนักกีฬา 

- 15' ธงประจําการแข่งขัน และเด็กถือธงพร้อมกันบริเวณทางเดินลงสู่สนามแข่งขัน 

- 15' เจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชน และทีมงานประจําตาํแหน่ง 

- 10' เจ้าหน้าท่ีทีม และนักกีฬาฟุตบอลสํารองเข้าประจําตําแหน่งในเขตเทคนิค 

- 10' นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าท่ีจดัการแข่งขันพร้อมกันบริเวณทางเดนิลงสู่สนามแข่งขัน 

- 9' ผู้ตัดสินตรวจสอบการแต่งกาย และอุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล 

- 8' เปิดเพลงประจําการแข่งขัน ตามดว้ยธงประจําการแข่งขัน ธงแคมเปญ ผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินนําผู้

ตัดสิน และนักกีฬาฟุตบอล ลงสูส่นามแข่งขัน 

- 7' เริ่มพิธีการ โดยนักกีฬาฟุตบอลยืนตั้งแถวหันหน้าเข้าหาที่น่ังวีไอพี เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 

นักกีฬาฟุตบอลจับมือร่วมกัน ถ่ายรูปทีม เสีย่งเลือกแดน และแลกของที่ระลึก (ถ้ามี) ตามลําดับ 

- 0' เริ่มทําการแข่งขัน         

11.1 พักครึ่งเวลาแข่งขัน 15 นาที จากเสียงนกหวีดถึงเสียงนกหวีด ดังนั้นทีมจะต้องออกจากห้องพักเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเวลาเริ่มแข่งขันของครึ่งหลัง 4 นาที 

11.2 หลังจากจบการแข่งขันแล้ว ต้องมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอน ณ ห้องแถลงข่าว โดย
เจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลสื่อมวลชน (Media Officer) ต้องประสานงานกับผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว 

11.3 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกําหนดเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว  จะมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท 

12. ขั้นตอนการตรวจ AD Cards ในห้องพักนักกีฬา 
12.1 ถือใบส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าไปในห้องพักนักกีฬา 
12.2 เรียกช่ือนักกีฬาฟุตบอลที่ส่งรายชื่อ 11 คนแรก และนักกีฬาฟุตบอลสํารอง 9 คน 
12.3 นักกีฬาฟุตบอลเดินมาแสดงตนพร้อมแสดง AD Cards และชุดแข่งขันต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินท่ี 4 
12.4 สังเกต AD Cards เครื่องหมายการแข่งขันที่แขนเสื้อ หมายเลขและช่ือที่หลังเสื้อ เครื่องหมายบนถุงมือของผู้รักษาประตู 

และอื่น ๆ กรณีที่เข้มงวดเรื่องสิทธิประโยชน์ 
12.5 แจกเอกสารและใบประกบช่ือนักกีฬาฟุตบอล และกล่าวคําขอบคุณพร้อมกับย้ําเรื่องการปฏิบัติตามขั้นตอน และการนับ

เวลาถอยหลังอย่างเคร่งครัด  



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     50 

ภาคผนวกที ่6 : (ตัวอย่าง) สัญญาว่าจ้าง 
สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ สถานท่ี ตั้งอยู่ หมู่ที่  
ซอย ถนน อําเภอ/เขต  
จังหวัด เมื่อวันท่ี พ.ศ.  
ระหว่างคู่สญัญา 2 ฝุาย ดังน้ีคือ ฝาุยแรก ได้แก่ 
ช่ือ ตําแหน่ง  
ในฐานะตัวแทนท่ีไดร้ับมอบอํานาจจาก บริษัท/สโมสร  
ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย  
ถนน อําเภอ/เขต จังหวัด  
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” และ ฝุายที่สอง ได้แก ่
ช่ือ  
ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย  
ถนน อําเภอ/เขต จังหวัด  
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” โดยทั้งสองฝุายได้ลงนามกันว่า “ผู้รับจ้าง” เป็นผู้ที่มีความสามารถทางการเล่นกีฬาฟุตบอล และมี
ความพร้อมที่จะนําความสามารถนี้ไปให้บริการการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่องค์กรของ “ผู้รับจ้าง” ตามรายละเอียดที่จะได้ตกลงกัน
ดังนี้คือ 
1. ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง 
สัญญานี้เริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี จนสิ้นสดุ ณ วันท่ี  
เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนด 
2. ค่าตอบแทน 
 ก. ผู้รับจ้างจะรับเงินเดือน (เท่าไรและจ่ายอย่างไร) 
 ข. ผู้รับจ้างจะได้รับสวัสดิการ (มีอะไรบ้าง) 
 ค. ผู้รับจ้างจะได้รับโบนัส (กําหนดไว้อย่างไร) 
3. หน้าท่ีของผู้รับจ้าง 
3.1 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคําสั่งของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวมทั้งการประพฤติตนทั้งในและนอกสนามแข่งขันอย่าง
เคร่งครัดโดยให้ถือว่าคําสั่งของผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และประธานองค์กรสมาชิกที่นํามาประกาศใช้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ 
3.2 ไม่มีความประพฤติปฏิบัตใินเรื่องที่ทําให้ผู้ว่าจ้างและองค์กรของผู้ว่าจ้างต้องได้รบัการเสือ่มเสยีชื่อเสยีง และเกียรติยศอย่าง
ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 (1) มีการทรยศต่ออาชีพการเล่นฟุตบอล เช่น เล่นฟุตบอลไม่เต็มที่ 
 (2) มีความผิดทางอาญา 
 (3) มีความผิดทางแพ่งนอกเหนือจากความประมาทเลินเล่อ 
 (4) มีการกลา่วตําหนิหรือกล่าววิจารณ์ผูร้่วมงานและเจ้าหนา้ที่ขององค์กรของผู้ว่าจ้างอย่างเปิดเผยในเรื่อง 
 ที่ไม่สมควรเปิดเผย 
 (5) มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้สารกระตุ้น 
4. หน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 
4.1 รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลา 
4.2 ให้ความคุ้มครองและดูแลผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรมและมีคุณธรรมเสมือนผู้รับจ้างเป็นพนักงานประจําคนหนึ่งขององค์กรผู้

ว่าจ้าง 
5. การประเมินผล 
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5.1 จะมีการประเมินผลการประพฤติส่วนตัวของผู้รับจ้างท้ังนอกและในสนาม ตามระยะเวลาที่ตกลงกันเช่นปีละ 2 ครั้ง 
5.2 จะมีการนําผลการประเมินมาปรึกษากันอันอาจนําไปสู่การปรับหรือลดค่าตอบแทนในบางกรณีหรือบางส่วนก็ได้ 
6. ความประพฤติของผู้รับจ้างและการลงโทษ 
6.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทําความผิดหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน หรือทําหน้าที่บกพร่องตามข้อ 3 ผู้ว่าจ้างมี

สิทธิพิจารณาลงโทษผู้รับจ้างได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ 
6.2 ในกรณีที่ผูร้ับจ้างกระทําความผดิ ตามข้อ 6.1 ผู้ว่าจ้างพิจารณาด้วยความเป็นธรรมแล้วเห็นว่ารุนแรงผู้ว่าจ้างมสีิ ทธิ สั่ ง ใ ห้
ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติหน้าท่ีโดยจ่ายค่าจ้างให้เพียงครึ่งเดียวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
7. ข้ออุทธรณ์ร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างพิจารณาว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลตามข้อ 5 และการลงโทษตามข้อ 6 ผู้รับ
จ้างสามารถทําหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้จัดการทีมขององค์กรผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน หากการร้องทุกข์ยังไม่บังเกิดผลจนเป็นที่พอใจผู้
รับจ้างสามารถร้องทุกข์ต่อ สมาคมภายใน 7 วัน หลังจากได้ทราบผลการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างแล้ว ทั้งนี้ คําตัดสินของ สมาคมถือ
เป็นอันสิ้นสุดของการร้อง 
8. การสิ้นสุดลงของสัญญา 
8.1 สัญญานี้ไม่มีผลบังคับใช้หลังจากวันสิ้นสุดสัญญายกเว้นจะมีการต่อสัญญา 
8.2 ทั้งสองฝุายอาจตกลงกันยกเลิกสัญญานี้ก่อนสัญญาหมดอายุได้ 
8.3 สัญญาฉบับน้ีอาจถูกบอกเลิกโดยผู้ว่าจ้างได้หลังจากท่ีได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ในกรณีที ่
 (1) ผู้รับจ้างกระทําความผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ 6 
 (2) ผู้รับจ้างไม่สามารถทําหน้าท่ีได้ ซึ่งเป็นผลจากความผิดตาม ข้อ 3 โดยที่ถูกห้ามลงแข่งขันนานเกิน 3   
 เดือน 
 (3) สัญญาฉบับน้ีอาจถูกบอกเลิกโดยผู้รับจ้างได้ หลังจากผู้รบัจ้างไดม้ีการบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังผู้  
 ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่กําหนด  
 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน 
9. การตัดสินข้อพิพาท 

ในกรณีที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝุายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงข้อใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ได้ก็ให้นําเรื่องเสนอคณะกรรมการที่ 
สมาคมแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยหาข้อสรุปหากยังไม่สามารถตกลงกันได้อีกให้ทั้ง 2 ฝุายดําเนินการไปตามแนวทางของอนุญาโตตุลาการ
ด้านกีฬาหรือตามกฎหมายของประเทศไทยต่อไป 
คู่สัญญาทั้ง 2 ฝุายไดล้งนามในสญัญาต่อหน้าพยานเมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ  
   

(                                            ) 

ในนามของผู้ว่าจา้ง 

 

 (                                            ) 

ในนามของผู้รับจ้าง 

(                                            ) 

พยาน 

 (                                           ) 

พยาน 
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ภาคผนวกที ่7 : ขั้นตอนการเดินเข้าสู่สนามและพิธีการเพ่ือเร่ิมการแข่งขัน   

1. การต้ังแถวภายในอุโมงค์ หรือในบริเวณทางเดินเข้าสู่สนามแข่งขัน (10 นาท ีก่อนเวลาเร่ิมการแข่งขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. เปิดเพลงประจ าการแข่งขัน ตามด้วยธงประจ าการแข่งขัน ธงแคมเปญตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดในแต่ละ

ฤดูกาล ผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินน าผู้ตัดสิน และนักกีฬาฟุตบอล ลงสู่สนามแข่งขัน (8 นาทีก่อนเวลาเร่ิมการ
แข่งขัน) 
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3. การต้ังแถวในสนามแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การจับมือกรรมการผู้ตัดสินและทีมเหย้า โดยทีมเยือน รวมท้ังการต้ังแถวถ่ายรูปทีม 
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5. การเดินจับมือกรรมการ โดยทีมเหย้า (ต่อจากทีมเยือน) และตั้งแถวถ่ายรูปหมู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. การเสี่ยงเหรียญ เพ่ือเลือกแดนส าหรับทีมที่ชนะการเสี่ยง ส่วนทีมที่แพ้จากการเสี่ยงได้เตะเร่ิมเล่น (ตรงตามเวลาเร่ิม

การแข่งขัน) 
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ภาคผนวกที ่8 : ตัวอย่าง AD Cards (Accreditation Cards) ที่ออกโดย บริษัท ไทยลีก จ ากัด 

 
หมายเหตุ สิทธิในการผ่านเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในวันแข่งขันของ AD Cards แต่ละสี 
1. สีแดง (All Areas) ทุกพื้นที่ภายในสนามแข่งขัน 
2. สีส้ม (Field of Play) สนามแข่งขัน เขตเทคนิค ห้องพักนักกีฬา และที่น่ังบนอัฒจันทร์ 
3. สีฟูา (Field of Play) สนามแข่งขัน เขตเทคนิค ห้องพักนักกีฬา และที่น่ังบนอัฒจันทร์ 
4. สีเขียว (Official Areas) ห้องพักนักกีฬา และที่น่ังบนอัฒจันทร์ 
5. สีน้ําเงิน (Media Zone) พื้นที่ท่ีกําหนดไว้สําหรับสื่อมวลชน 
การออก AD Card  

ในกรณีที่องค์กรสมาชิกต้องการให้ฝุายจัดการแข่งขันดําเนินการออก AD Card ใหม่ให้กับนักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ ที่
ทางฝุายจัดการแข่งขันได้เคยดําเนินการออกให้แล้ว องค์กรสมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออก AD Card ใหม่จํานวนเงิน 500 
บาทต่อใบ เว้นแต่ AD Card ใบเดิมชํารุดให้องค์กรสมาชิกนํา AD Card ใบเดิมมาคืนให้ฝุายจัดการแข่งขันเพื่อออกใหม่ทดแทน (ไม่
เสียค่าธรรมเนียม)  
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ภาคผนวกที ่9 : ข้อก าหนดมาตรฐานระบบไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพรายการไทยลีก 3 
1. ความเป็นมา 

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพรายการไทยลีก 3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และ
เพื่อรองรับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องจัดเตรียมสนามให้มีความพร้อมในค่าแสงสว่างสนามฟุตบอลให้
เพียงพอเพื่อทําการแข่งขันในระดับอาชีพ 
2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ระบบไฟฟูาส่องสว่างสนามฟุตบอลได้คุณภาพ และค่าความสว่างเพียงพอสําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับ

อาชีพ 
2.2 เพื่อยกระดับความเป็นมาตรฐานสนามฟุตบอลรองรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพองค์กรสมาชิกให้ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนจากผู้สนับสนุนขององค์กรสมาชิกนั้น ๆ 
3. รูปแบบรายการและหลักการทดสอบวัดค่าแสงสว่างมาตรฐานสนามฟุตบอล 

รูปแบบในการทดสอบวัดค่าแสงสว่างมาตรฐานสนามฟุตบอลของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  จํานวน 2 รายการ โดยต้อง
ออกแบบไฟฟูาส่องสนามให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การสุ่มทดสอบวัดค่าแสงสว่างสนามฟุตบอล สําหรับสนามที่มีการปรับปรุงค่าแสงสว่างสนามที่ปรับปรุงค่าแสงสว่างใหม่ ไม่

เกินระยะเวลา 2 เดือน ทดสอบวัดค่าแสงสว่างฯ จํานวน 24 จุด ซึ่งจะแสดงค่าต่าง ๆ ตามแต่ละจุดของการทดสอบวัดค่า
แสงสว่างฯ ในพื้นที่สนามฟุตบอล โดยมีค่าแสงสว่างทุกจุดค่าแสงสว่างสําหรับรายการไทยลีก 3 ต้องไม่น้อยกว่า E min = 
800 Lux (ดูตามเอกสารทดสอบวัดแสงฯ ประกอบเป็นตัวอย่าง) 

 (ภาพข้อที ่3.1) 

3.2 การทดสอบวัดค่าแสงสว่างสนามฟุตบอลมาตรฐาน โดยรายละเอียดสําหรับสนามที่มีการปรับปรุงค่าความสว่างสนาม
ฟุตบอลมาแล้ว เกินระยะเวลา 3 เดือน หรือสนามฟุตบอลขององค์กรสมาชิกฯ ที่กําลังเลื่อนช้ันขึ้นไปแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ระดับรายการ ไทยลีก 3 ต้องทดสอบวัดค่าแสงสว่างฯ ในพื้นที่สนามฟุตบอล จํานวน 88 จุด ซึ่งจะแสดงค่าแสงสว่างแต่ละ
จุดในสนาม และค่าแสงสว่างสําหรับรายการ ไทยลีก 3 ต้องไม่น้อยกว่า E min = 800 Lux (ดูตามเอกสารทดสอบวัดแสง
ฯ ประกอบเป็นตัวอย่าง) 
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 (ภาพข้อที ่3.2) 

4. สนามฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีรายละเอียดเบ้ืองต้น ดังนี้ 
ก่อนทดสอบวัดค่าแสงสว่างสนามฟุตบอล ต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดระบบไฟฟูาสนามฟุตบอลโดยส่งคุณสมบัติทางด้าน

เทคนิคให้ผู้เข้าตรวจสอบฯ ก่อนดําเนินการทดสอบวัดค่าความแสงสว่างฯ ดังนี ้; 
4.1 แบบติดตั้งระบบไฟฟูา (Electrical System Drawing) 

โดยแสดงแบบระบบหม้อแปลง ระบบเมนไฟฟูาสนามฟุตบอล ระบบควบคุมไฟฟูาสนามฟุตบอล ขนาดสายไฟฟูา และแนว

สายไฟฟูาที่เดินไปจ่ายระบบไฟฟูาสนามฟุตบอล ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

4.2 ระบบไฟฟูาสํารอง รองรับสําหรับการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เพื่อปูองกันการเสียเวลาและการต้องยกเลิก
การแข่งขัน จากปัญหาระบบไฟฟูาขัดข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น จึงควรให้ความสําคัญกับการจัดการระบบการจ่าย
ไฟฟูาที่เพียงพอ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องของระบบไฟฟูา การสับเปลี่ยนระบบเมนไฟฟูาหลัก และระบบเมนไฟฟูาสํารอง ทั้ง
แบบทําด้วยมือ และแบบอัตโนมัติ ก็ยังต้องทําให้เกิดช่วงเวลาที่ไฟฟูาดับ เช่นช่วงเวลาการจุดติดหลอดไฟ HID ของระบบ
ไฟฟูาแสงสว่างสนามฟุตบอล ดังนั้นการจัดรูปแบบของระบบเมนไฟฟูา จึงต้องการแหล่งจ่ายไฟฟูาสํารอง ในหลายช่องทาง 
เช่นเครื่องกําเนิดไฟฟูา (Generator) ระบบไฟฟูาสํารองช่ัวคราว (UPS) และแหล่งจ่ายไฟฟูาสํารองที่เพียงพอ ไม่ให้เกิด
ไฟฟูาดับ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ช่ัวโมงรวมถึงการจัดวางตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ระบบไฟฟูาสํารองที่เหมาะสมโดยมี
รายละเอียดตัวอย่าง พอสังเขป เช่น  

 

 

 

 

 

 

  (ภาพท่ี 4.2) 

4.3 รายการผลแสดงการ
คํานวณค่าการส่องสว่างจากโปรแกรมคํานวณแสงสว่างที่เป็น ลิขสิทธิ์ของเจ้าของช่ือผลิตภัณฑ์โคมไฟ ซึ่งต้องแสดงการ
กระจายแสงโคมไฟ (Photometric Data) และรายการผลแสดงผลการ ปรับเล็งโคมไฟ (Aiming Diagram) แสดง
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รายละเอียดการปรับ เล็งดวงโคมไฟควบคุมการใช้งานค่าแสงส่องสว่างสนามฟุตบอลในแต่ละระดับการใช้งานการ
ออกแบบแสงสว่างในแต่ละระดับการใช้งาน ต้องใช้จํานวนโคมไฟให้น้อยที่สุดและมีข้อกําหนดที่ใช้ สําหรับการออกแบบ
ดังนี ้
4.3.1 ข้อกําหนดตามมาตรฐานองค์กรไฟฟูาแสงสว่างสากล (CIE) ค่าแสงแยงตา ว่าด้วยผลคํานวณค่าความสว่างค่าแสง

แยงตา สําหรับผลค่าแสงสว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไม่เกินกว่า 50 (Glarerating<50) โดยกําหนดค่าสะท้อน
แสง (Reflectance) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

4.3.2 กําหนดค่าบํารุงรักษาความเสื่อมหลอดไฟและโคมไฟ (Maintenance factor) เพื่อการออกแบบแสงสว่าง
กําหนดตัวคูณไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่าอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Maintenance Factor: MF = 0.80) 

4.4 แคตตาล็อก (Catalog) เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติ Specification ของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ โคมไฟ
หลอดไฟ ชุด Control Gear (Ballast, Ignitor และCapacitor) ครบชุด เจ้าของช่ือผลิตภัณฑ์โคมไฟรายละเอียดเพื่อให้
เข้าใจเบื้องต้นก่อนการเข้าทดสอบ เช่น 
4.4.1 โคมไฟ (Floodlight) ชนิดใช้ภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 220-380 โวลต์ 50 เฮิร์ท ตัวโคม

ชนิดใช้ภายนอกอาคารมีระดับปูองกันน้ํา ปูองกันฝุุนไม่น้อยกว่ามาตรฐานการผลิตโคมไฟ TIS, IEC 598, BS, 
NEMA, JIS, ANSI 

4.4.2 หลอดไฟใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 220- 380 โวลต์ 50 เฮิร์ทค่า ความส่องสว่าง
หลอดไฟไม่น้อยกว่า 150,000 ลูเมน มีค่าอุณหภูมิสีไม่น้อยกว่า 4,500 เคลวิน (KELVIN) ค่าความถูกต้องของสี 
(Color RenderingIndex) Ra ไม่น้อยกว่า 65 

4.4.3 ชุด Control Gear (Ballast, Ignitor และCapacitor) ประกอบรางสําเร็จเป็นครบชุดมาจากผู้ผลิตโดยต้องเป็น
วงจร High Power Factor และผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ (มอก.) ว่าด้วยเรื่องคลื่นสนามแม่เหล็กรบกวน 
Electromagnetic Compatability Directive (EMC) 

4.5 ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผู้ดูแลระบบไฟฟูาสนามกีฬา และผู้เข้าร่วมทดสอบการวัดทดสอบวัดค่าแสงสว่างฯ ส่งให้ก่อนวันท่ี
มีการทดสอบวัดค่าความแสงสว่างฯ 

4.6 แผนที่ตั้งสนามฟุตบอล ที่จะมีการทดสอบวัดค่าความแสงสว่าง โดยละเอียดแจ้งทางแฟกซ์หรืออีเมล์ก่อนวันนัดหมายเข้า
ทดสอบฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 
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ภาคผนวกที่ 10 : การจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอลนัดอุ่นเคร่ืองกับทีมต่างประเทศ 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิหน้าที่จัดการแข่งขันและกํากับดูแลการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลทุกระดับภายในประเทศให้ดําเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและตามข้อกําหนดของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน สมาพันธ์
ฟุตบอลเอเชีย และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ในฐานะสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ ดังกล่าวมา รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบการกํากับ
ดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ AFC Regulations Governing International Matches ซึ่งสโมสรสมาชิกของ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ก็ต้องปฏิบัติตามเช่นกัน โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมของ
ประเทศต่าง ๆ ทุกรุ่น รวมถึงในการเดินทางไปทําการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนอกประเทศก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย ดังนั้น เพื่อให้
ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ จึงขอประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบถึงระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติ วิธีการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันพร้อมบทลงโทษกรณีทําผิดระเบียบ ดังนี้ 

กรณีเป็นทีมเหย้า  

            - ก่อนการแข่งขัน ให้สโมสรสมาชิกนําส่งหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขัน ต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

           - หลังการแข่งขัน ให้สโมสรสมาชิกนําส่งใบประกบคู่แข่งขัน (List of Players) ใบสรุปผลการแข่งขัน (Report Form) และ
ใบรายงานผู้ตัดสิน (Referee’s Report) ต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใน 24 ช่ัวโมง 

         กรณีเป็นทีมเยือน 

          - ก่อนการแข่งขัน ให้สโมสรสมาชิกนําส่งหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

          บทลงโทษกรณีสโมสรสมาชิกท าผิดระเบียบ 

 1. กรณีไม่นําส่งหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขันภายในระยะเวลาที่กําหนด ปรับเงินไม่น้อยกว่า 1,000 USD 

 2. กรณีไม่นําส่งหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขัน ปรับเงินไม่น้อยกว่า 2,000 USD 

 3. กรณีไม่นําส่งหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมแข่งขันภายในระยะเวลาที่กําหนด ปรับเงินไม่น้อยกว่า 1,000 USD 

 4. กรณีไม่นําส่งใบประกบคู่แข่งขัน ใบสรุปผลการแข่งขันและใบรายงานผู้ตัดสินภายในระยะเวลาที่กําหนด ปรับเงินไม่
น้อยกว่า 500 USD 

 5. กรณีไม่นําส่งใบประกบคู่แข่งขัน ใบสรุปผลการแข่งขันและใบรายงานผู้ตัดสิน ปรับเงินไม่น้อยกว่า 1,000 USD 

 6. กรณีกระทําผิดซ้ํา อาจถูกลงโทษเสียค่าปรับเพิ่ม 

 7. กรณีชําระด้วยเงินบาทไทย อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะชําระค่าปรับ 

            สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะบังคับการให้เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเคร่งครัด ต่อไป 
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ภาคผนวกที่ 11 : ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติ  

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจที่จะต้องเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลนานาชาติในบาง

รายการ ซึ่งจําเป็นต้องเรียกนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถจากองค์กรสมาชิกเพื่อจัดทีมเข้าทําการแข่งขันในรายการนั้นๆ ดังนั้น 

เพื่อให้การเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

กําหนดสภากรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 จงึอาศัยอํานาจตามความในข้อ 35.16 แห่งข้อบังคับลักษณะการปกครองของ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติ โดยอ้างอิงตาม

ระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าด้วยสถานะและการโอนย้ายผู้เล่น 

ข้อ 1. การปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอล 

1.1 เมื่อสมาคมเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอล องค์กรสมาชิกมีหน้าที่ปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ องค์กร

สมาชิกเพื่อทําการแข่งขันให้กับทีมชาติ ทั้งนี้ นักกีฬาฟุตบอลต้องมีสิทธิในการเข้าแข่งขันตามหลักเกณฑ์ของสัญชาติ และข้อตกลง

ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลและองค์กรสมาชิกซึ่งขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นจะกระทํามิได้ 

1.2 องค์กรสมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติในข้อ 1.1 ในช่วงปฏิทิน

การแข่งขัน International Match Calendar ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกําหนด รวมถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการ FIFA 

World Cup, FIFA Confederation Cup และรายการแข่งขันชิงแชมป์ทวีป ทั้งนี้ สมาคมซึ่งเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าว ต้อง

เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ที่จัดการแข่งขันด้วย 

1.3 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจะเป็นผู้กําหนดและเผยแพร่ปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar โดยมี

ระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 ปี ซึ่งจะระบุช่วงเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลเอาไว้ด้วย 

1.4 ช่วงเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลจะมีระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ถึงกลางคืนของวันอังคารในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่ถูกสงวนไว้เพื่อกิจกรรมการแข่งขันของทีมชาติเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ทีมชาติแต่ละทีมสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่

เกิน 2 นัด ทั้งนี้ ไม่คํานึงว่าการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของ international tournament หรือการแข่งขัน 

friendly match โดยสามารถเริ่มการแข่งขันได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปและจะต้องจัดการแข่งขันห่างกันอย่างน้อย 2 วัน 

1.5. ในช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar ทีมชาติแต่ละทีมจะต้องเข้าแข่งขันจํานวน 2 นัด ภายใน

ทวีปของสมาพันธ์ที่จัดการแข่งขัน เว้นแต่จะเป็นการแข่งขัน play-off ระหว่างทวีปจะสามารถแข่งขันในทวีปอื่นได้ ในกรณีที่การ

แข่งขัน 1 ใน 2 นัดเป็นการแข่งขัน friendly match จะสามารถแข่งขันในทวีปของสมาพันธ์สองสมาพันธ์ที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ 

ระยะทางระหว่างสนามแข่งขันทั้ง 2 ต้องห่างกันไม่เกิน 5 ช่ัวโมงเทียบจากระยะทางการบิน 

1.6 การปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลนอกเหนือจากช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar หรือการปล่อยตัว

นักกีฬาฟุตบอลนอกเหนือจากการแข่งรอบสุดท้าย ท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 และปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar ไม่

ถูกบังคับตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ นอกจากนี้ ระเบียบฉบับนี้ไม่บังคับให้ต้องปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลคนเดียวกันมากกว่าหนึ่ง

ครั้งต่อปี เพื่อทําการแข่งขันให้กับทีมชาติรอบสุดท้ายของการแข่งขันรายการ A representative teams ทั้งนี้ การยกเว้นระเบียบ

ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นสามารถทําได้โดยคณะกรรมการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ในกรณีการแข่งขัน FIFA Confederations 

Cup เท่านั้น 

1.7 สําหรับช่วงการปล่อยตัวในปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar นักกีฬาฟุตบอลจะต้องถูกปล่อยตัวเพื่อ

เดินทางไปเข้าร่วมกับทีมชาติ ไม่ช้าไปกว่าเช้าวันจันทร์และเริ่มเดินทางกลับไปยังองค์กรสมาชิกของตนไม่ช้าไปกว่าเช้าวันพุธถัดจาก

วันท่ีช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar จบลง สําหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 

และข้อ 1.3 นักกีฬาฟุตบอลต้องได้รับการปล่อยตัวและเริ่มเดินทางไปเข้าร่วมทีมชาติไม่ช้าไปกว่าเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนหน้า

สัปดาห์ที่จะมีการแข่งขันรอบสุดท้ายและสมาคมต้องปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเดินทางกลับไปยังองค์กรสมาชิกในเช้าวันถัดไป

หลังจากวันที่การแข่งขันรอบสุดท้ายของทีมชาติดังกล่าวเสร็จสิ้น 



 

 
ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 3                                                                     61 

1.8 สมาคมสามารถขยายช่วงระยะเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลหรือกําหนดการเดินทางไปกลับที่แตกต่างไปจากที่

กําหนดไว้ 1.7 ได้ โดยการตกลงกับองค์กรสมาชิกซึ่งนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวขึ้นทะเบียนอยู่ 

1.9 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการปล่อยตัวตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรสมาชิกของ

ตนไม่ช้ากว่า 24 ช่ัวโมงหลังจากช่วงระยะเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวจบลง ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกขยายออกไปเป็น 

48 ช่ัวโมง ในกรณีที่กิจกรรมการแข่งขันของสมาคมถูกจัดขึ้นในทวีปสองสมาพันธ์ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวมิได้ขึ้นทะเบียน องค์กร

สมาชิกจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับนักกีฬาฟุตบอลซึ่งเดินทางออกไปแข่งยังสมาพันธ์อื่นและกําหนดเวลาในการเดินทางกลับ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 10 วันก่อนท่ีจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมจะต้องรับผิดชอบในการดําเนินการ

เพื่อใหน้ักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวเดินทางกลับสู่องค์กรสมาชิกได้ตรงตามกําหนดเวลาหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

1.10 ในกรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลไม่กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรสมาชิกภายในกําหนดเวลาตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ 

เมื่อได้รับการร้องขอ คณะกรรมการสถานภาพนักกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจะพิจารณาตัดสินระยะเวลาในการ

ปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวในครั้งถัดไป ดังนี้ 

a) ลดระยะเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอล 2 วัน 

b) ลดระยะเวลาในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ international tournament ลง 5 วัน 

ข้อ 2. ข้อก าหนดเร่ืองการเงินและการท าประกัน 

2.1 องค์กรสมาชิกที่ปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลตามระเบียบข้อบังคับฉบับน้ีจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ 

2.2 สมาคมที่เรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางของนักกีฬาฟุตบอลในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันให้กับ

ทีมชาติ 

2.3 องค์กรสมาชิกซึ่งนักกีฬาฟุตบอลที่ถูกเรียกตัวขึ้นทะเบียนอยู่ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการทําประกันสุขภาพและประกัน

อุบัติเหตุให้แก่นักกีฬาฟุตบอลตลอดระยะเวลาการปล่อยตัวของนักกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้ ประกันดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงอาการ

บาดเจ็บทีน่ักกีฬาฟุตบอลได้รับจากการแข่งขันในรายการ International match ด้วย 

2.4 กรณีนักกีฬาฟุตบอลอาชีพที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลมาตรฐานสากล (ฝั่งละ 11 คน) ในการแข่งขัน 

International A match ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน เป็นผลทําให้ไม่สามารถเข้าทําการแข่งขันได้ช่ัวคราวองค์กรสมาชิกซึ่ง

นักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวขึ้นทะเบียนอยู่จะได้รับค่าชดเชยจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ทั้งนี้  ข้อกําหนดและเง่ือนไขในการชดเชย

รวมถึงข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดถูกกําหนดไว้ใน Technical Bulletin – Club protection Programme 

ข้อ 3. การเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอล 

3.1 เมื่อสมาคมเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลจากองค์กรสมาชิกเพื่อทําการแข่งขันเป็นตัวแทนทีมชาติ นักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้น

ทะเบียนกับองค์กรสมาชิกมีหน้าที่ตอบรับการเรียกตัวจากสมาคม ทั้งนี้ นักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามสัญชาติที่เข้า

แข่งขันเป็นตัวแทนทีมชาติให้กับสมาคมด้วย 

3.2 สมาคมต้องแจ้งนักกีฬาฟุตบอลที่สมาคมประสงค์จะเรียกตัว เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน

แรกในช่วงเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลที่ทีมชาติดังกล่าวจะทําการแข่งขัน สมาคมที่ประสงค์จะเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลสําหรับ

การแข่งขันรอบสุดท้ายในรายการ International Tournament ต้องแจ้งนักกีฬาฟุตบอลเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

15 วัน ก่อนวันเริ่มต้นการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้ องค์กรสมาชิกของนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในเวลาเดียวกันด้วย เมื่อองค์กรสมาชิกได้รับแจ้งการเรียกตัว นักกีฬาฟุตบอลแล้ว ต้องยืนยันการปล่อยตัวนักกีฬา

ฟุตบอลภายใน 6 วันนับจากได้รับแจ้ง 

3.3 กรณีสมาคมต้องการให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติช่วยเหลือในเรื่องการขอปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นอยู่ใน

ต่างประเทศ สมาคมต้องกระทําตามเง่ือนไขดังนี ้
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a) สมาคมได้ประสานไปยังสมาคมซึ่งนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวขึ้นทะเบียนอยู่ให้ช่วยเหลือในการปล่อยตัวนักกีฬา

ฟุตบอลแล้ว แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ 

b) สมาคมได้ส่งเรื่องการเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการ

แข่งขันทีน่ักกีฬาฟุตบอลต้องเข้าแข่งขัน 

ข้อ 4. นักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจบ็ 

นักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยจนไม่สามารถตอบรับการเรียกตัวจากสมาคมเพื่อเข้าแข่งขันให้กับทีมชาติได้นั้น

สมาคมสามารถจัดให้มีการตรวจสอบร่างกายโดยแพทย์ที่สมาคมเป็นผู้กําหนดได้ ทั้งนี้ นักกีฬาฟุตบอลสามารถร้องขอให้การ

ตรวจสอบร่างกายมีขึ้น ณ ท่ีตั้งหรือประเทศของสมาคมทีน่ักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวขึ้นทะเบียนไว้ก็ได้ 

ข้อ 5. ข้อจ ากัดในการแข่งขัน 

เว้นแต่จะตกลงกับสมาคมไว้เป็นอย่างอื่น นักกีฬาฟุตบอลซึ่งถูกเรียกตัวโดยสมาคมเพื่อทําการแข่งขันให้กับทีมชาติจะไม่

สามารถทําการแข่งขันให้กับองค์กรสมาชิกที่ตนเองขึ้นทะเบียนไว้ได้ในช่วงการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลและนับไปอีก 5 วันหลังจาก

ช่วงเวลาดังกล่าว 

ข้อ 6.  กรณีเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลจากองค์กรสมาชิก มาท าการแข่งขันในนามทีมชาติทุกชุดทุกรายการ ให้น าระเบียบนี้ เท่าที่

ไม่ขัดแย้งมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 7. มาตรการทางวินัย 

การละเมิดระเบียบข้อบังคับฉบับน้ีจะส่งผลให้ได้รับพิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทของสมาคม หรือ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ   

ข้อ 8.การลงโทษนักกีฬาฟุตบอล 

เมื่อองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ มีคําสั่งลงโทษนักกีฬาฟุตบอลให้พักการ

แข่งขัน นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกลงโทษจะต้องถูกพักการแข่งขันในนามองค์กรสมาชิกที่นักกีฬาฟุตบอลได้ขึ้นทะเบียนไว้ ในรายการ

แข่งขันที่สมาคมจัดขึ้น 
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