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บทนิยาม 

ค าศัพท์ นิยาม 

นโยบายการเงิน หลักการ พื้นฐาน อนุสัญญา กฎหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นเป็นการ
เฉพาะที่ใช้ ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  

ขัน้ตอนการจดัการ ขัน้ตอนตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิติบุคคลที่มี
หนี้สินล้นพ้นตัวให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ กระบวนการนี้ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการช าระบัญชีของนิติบุคคลมักเรียกว่าการจัดแบ่งทรัพย์สิน โดย
ผู้จ ัดการทรัพย์สินเข้าเข้าควบคุมการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันของนิติ
บุคคลในนามของเจ้าหนี้ 

เอเอฟซี สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย 

ระบบบริหารจดัการการ

ขอใบอนุญาตเข้าร่วม

แข่งขนัของเอเอฟซี 

“CLAS” 

ระบบออนไลน์ (http://clas.afc-link.com) ที่สร้างโดยเอเอฟซีส าหรับผู้ออก
ใบอนุญาตและผู้ขอใบอนุญาตเพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการขอ
ใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของประเทศไทยและข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาต
เข้าร่วมแข่งขนัของประเทศไทย 

คู่มือการขอใบอนุญาต

เข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟ

ซี 

เอกสารซึ่งอธิบายถึงข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟ
ซี เอกสารแนวทางปฏิบัติจะช่วยให้ผู้ออกใบอนุญาตและผู้ขอใบอนุญาตมีความ
เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเบื้องหลัง ตลอดจนมาตรฐานในการ
ตีความหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์
ทางการเงินที่ระบุในข้อบังคับ คู่มือยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดขัน้ต ่าและ
ข้อก าหนดที่ผู้เกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติ 

ข้อบงัคับว่าด้วยการขอ

ใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั

ของเอเอฟซี (ข้อบงัคับ)  

ข้อบังคับประกอบด้วยหลักเกณฑ์ห้าประเภทและเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลัก 
ข้อก าหนดทีที่เป็นข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัต้องถูกระบุใน 
“ข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัระดับชาติ” 

การแข่งขนัของเอเอฟซี  เอเอฟซีแชมเปียนลีก, เอเอฟซีคัพ  

ฤดูกาลแข่งขนัของเอเอฟ

ซี 

กรุณาดูรายละเอียดในหัวข้อฤดูการที่ขอใบอนุญาตได้ 

ข้อบงัคับของเอเอฟซีว่า

ด้วยสนามแข่งขนั 

เอกสารซึ่งอธิบายถึงข้อก าหนดที่ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสนามแข่งขนัที่จะใช้ส าหรับการแข่งขนัของเอเอฟซีและการแข่งขนั
ไทยลีก 

วิธีการท่ีตกลงร่วมกัน 

(AUP) 

ในการด าเนินการตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดังกล่าวในลักษณะของการตรวจสอบทางบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีและนิติ
บุคคลและบุคคลภายนอกที่เหมาะสมได้ตกลงร่วมกันและจะมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พบ ผู้รบัรายงานต้องจัดท าข้อสรุปของตนเองจากรายงาน
โดยผู้สอบบัญชี รายงานดังกล่าวจ ากัดเฉพาะบุคคลที่ได้ให้ความตกลงในวิธีการ

http://clas.afc-link.com/
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ดังกล่าวไว้แล้ว เนื่องจากบุคคลอื่นผู้ซึ่งไม่ทราบถึงเหตุผลเบื้องลึกของการ
ด าเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจตีความผลลัพธ์ผิดไปจากความเป็นจริง  

ค่าตัดจ าหน่าย การจัดสรรค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนนักกีฬาซึ่งถือ
อายุตามสัญญาเป็นส าคัญ 

งบการเงินประจ าปี 

 

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่จ ัดท าขึ้น ณ วันที่ปิดบัญชีตามกฎหมาย โดยปกติจะ
รวมถึงงบดุล บัญชีก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุงบการเงินอื่น ๆ 
และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน  

กระบวนการประเมิน ดูเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลัก 

การตรวจสอบ 

 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินคือเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดง
ความเห็นว่างบการเงินนัน้จัดท าขึ้นตามสาระส าคัญที่ระบุ ในแม่บทการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่  วลีที่ใช้แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีคือ  “พิจารณาพบ
ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นธรรม ” หรือ“ น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นธรรมในสาระส าคัญ
ทัง้หมด”  วัตถุประสงค์ที่คล้ายกันนี้ใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินหรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ ัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ทัง้นี้ ในการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลนัน้ ผู้สอบบัญชีต้องมัน่ใจมากพอสมควรว่าข้อมูลที่ถูกตรวจสอบ
นัน้ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยระบุใน
รายงานการตรวจสอบว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเชื่อมัน่ในข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล 

งบประมาณ 

 

ข้อมูลทางการเงินในอนาคตของกิจการโดยอิงจากสมมติฐานของผู้บริหาร
เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและการด าเนินการที่เป็นไปได้ของ
กิจการ 

CAS 

 

คณะอนุญาโตตุลาการอิสระหรือที่เรียกว่า ศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาซึ่ง
ตัง้อยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสด อันประกอบด้วยเงินสดที่ถือครองและเงินมัดจ าเรียกรับ  รายการ
เทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งสามารถแปลงเป็นเงิน
สดได้ตามความต้องการและมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยในการเปลี่ยนแปลงมูลค่า  

ผู้จดัการการขอ

ใบอนุญาต 

 

บัญชีที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เฉพาะผู้แทนผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมายของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต อันได้แก่ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) เพื่อเข้าถึง CแอลเอS 

งบการเงินรวม งบการเงินของกลุ่มบริษัทที่แสดงรวมกันเป็นงบเดียว  

การควบคุม 

 

อ านาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
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ขัน้ตอนด าเนินงานหลัก 

 

ข้อก าหนดขัน้ต ่าที่ผู้ออกใบอนุญาตก าหนดไว้ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นข้อบังคับพื้นฐานส าหรับการออกใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

ข้อก าหนดที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามซึ่งแบ่งออกเป็นหกประเภท ได้แก่ 
กีฬา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและการบริหารจัดการ กฎหมาย การเงิน และ
ธุรกิจ โดยแต่ละหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือระดับ เอ บี และซี 
(ค าแนะน าที่จ าเป็นและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)  

ก าหนดเวลาส่งรายช่ือผู้

ได้รบัใบอนุญาตให้เอเอฟ

ซี 

วันที่ผู้ออกใบอนุญาตแต่ละรายต้องส่งรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้แก่เอเอฟซี 
โดยในแต่ละปี เอเอฟซีจะเป็นผู้ก าหนดวันดังกล่าวและประกาศให้ผู้ออก
ใบอนุญาตรับทราบ 

ก าหนดเวลาส่งค าขอรบั

ใบอนุญาตไปยงัผู้ออก

ใบอนุญาต 

 

วันที่ผู้ออกใบอนุญาตแต่ละรายก าหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมดตามหลักเกณฑ์แต่ละประเภทที่ก าหนดในข้อ  5.3.2 ของข้อบังคับนี้ 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ต้นทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนเงินอื่นใดที่ใช้แทนต้นทุนดังกล่าวหักด้วยมูลค่า
คงเหลือ  
มูลค่าคงเหลือคือจ านวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะได้รับในปัจจุบันจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวภายหลังหักต้นทุนโดยประมาณในการจ าหน่าย
สินทรัพย์นัน้เมื่อสินทรัพย์นัน้มีอายุและอยู่ในสภาพสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 

ต้นทุนโดยตรงในการขึ้น

ทะเบียนผู้เล่น 

จ านวนเงินที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอกส าหรับการขึ้นทะเบียนผู้เล่นโดยไม่รวม
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภายในหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวประกอบด้วย 
ก) ค่าธรรมเนียมการโอนที่ต้องช าระเพื่อประกันการขึ้นทะเบียน  
ข) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอน (หากมี) และ 
ค) ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ในการขึ้นทะเบียนผู้เล่น (เช่น การช าระเงินให้กับคน
กลางส าหรับงานบริการที่ท าให้กับสโมสร ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้เล่นเยาวชนตามข้อก าหนดของฟีฟ่า 
และ/หรือ ข้อก าหนดว่าด้วยการโอนภายในประเทศ ตลอดจนต้นทุนโดยตรงอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนดังกล่าว)  

รายการตรวจสอบ

เอกสารท่ีได้รบั 

แบบฟอร์มเอกสารเอ็กซ์เซลที่ส่วนงานออกใบอนุญาตส่งไปยังผู้ขอใบอนุญาตโดย
ระบุรายการเอกสารที่ได้รับจากผู้ขอใบอนุญาตภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

ผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

ค่าตอบแทนทุกรูปแบบที่มอบให้แก่พนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการของ
พนักงาน  
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เหตุการณ์หรือ

สภาพการณ์ท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 

เหตุการณ์หรือสภาพการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดจะถือว่ามีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
อย่างมากหากพิจารณาแล้วว่ามีความส าคัญและส่งผลต่องบการเงินของ
หน่วยงานที่รายงานและจะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และ
สินทรัพย์สุทธิของกิจการ (ในทางลบ) หากเกิดขึ้นในปีการเงินก่อนหน้าปีปัจจุบัน  

เอฟเอ ไทยแลนด์ (FAT) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

ปีการเงิน วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  

ข้อมูลทางการเงินใน

อนาคต 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินในอนาคตของเหตุการณ์ในอนาคตและ
แผนการด าเนินการในสถานการณ์ดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

โดยปกติแล้ว กิจการที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานนัน้มักถูกคาดหวังให้มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องเรื่อยไปในอนาคต โดยถือว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือความ
จ าเป็นในการเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี ยุติการซื้อขาย หรือขอความคุ้มครอง
จากเจ้าหนี้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

กลุ่ม 

 

บริษัทแม่และบริษัทในเครือทัง้หมด บริษัทแม่คือนิติบุคคลที่มีบริษัทย่อยตัง้แต่
หนึ่งแห่งขึ้นไป บริษัทย่อยคือนิติบุคคลซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
รูปแบบบริษัทเท่านัน้ เช่น ห้างหุ้นส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยนิติบุคคลอื่น 
(เรียกว่าบริษัทแม่) 

ข้อมูลทางการเงินในอดีต 

 

ข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินในอดีต ข้อมูลทางการเงินในอดีต
นัน้จะเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินก่อนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ผู้ตรวจสอบอิสระ 

 

ตามหลักจรรยาบรรณของไอเอฟเอซีส าหรับนักบัญชีมืออาชีพ ผู้ตรวจสอบอิสระ
คือผู้สอบบัญชีที่ไม่ขึ้นอยู่กับนิติบุคคล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ifac.org 
นอกจากนี้ ยังอาจใช้ค าว่า "ผู้ตรวจสอบบัญชี" เมื่ออธิบายถึงบริการที่เกี่ยวข้อง
หรืองานด้านการประกันภัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบทางบัญชีด้วย 

สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

 

ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สามารถระบุชี้ช ัดได้โดยปราศจากกายภาพ เช่น 
ทะเบียนผู้เล่น 

งบการเงินระหว่างกาล 

 

รายงานทางการเงินที่ประกอบด้วยงบการเงินทัง้ฉบับหรืองบการเงินแบบย่อ
ส าหรับงวดระหว่างกาล 

ตัวกลาง 

 

บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่เป็นตัวแทนของผู้เล่น และ/หรือ สโมสรในการ
เจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งความตกลงตามสัญญาการจ้างงานหรือเป็นตัวแทนสโมสร
ในการเจรจาซื้อตัวผู้เล่น ทัง้นี้โดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการก็ได้  

มาตรฐานการรายงานดา้น

การเงินระหว่างประเทศ 

(“IFRS”) 

มาตรฐานและการตคีวามทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบญัช ี(IASB) ยดึถอืปฏบิตั ิ
ประกอบดว้ย ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ข) มาตรฐานการ
บญัชรีะหว่างประเทศ และ ค) การตคีวามโดยคณะกรรมการการตคีวามรายงานทางการ
เงนิระหว่างประเทศ (IFRIC) หรอือดตีคณะกรรมการการตคีวามเดมิ (SIC) 
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มาตรฐานสากลเก่ียวกบั

การตรวจสอบ (“ISA”) 

       

คณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบและการรบัรองระหว่างประเทศ (“IAASB”) ไดอ้อก
มาตรฐานสากลว่าดว้ยการตรวจสอบบญัชไีวเ้ป็นมาตรฐานทีผู่ต้รวจสอบบญัชจีะน าไปใช้
ในการรายงานขอ้มลูทางการเงนิในอดตี ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดทีไ่อเอเอเอสบไีดก้ าหนด
ไว ้วตัถุประสงคป์ระการหนึ่งคอืการสรา้งมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสงูและให้
ค าแนะน าในการตรวจสอบงบการเงนิซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปจากนักลงทุน ผู้
ตรวจสอบบญัช ีรฐับาล หน่วยงานก ากบัดแูลดา้นการธนาคาร หน่วยงานก ากบัดแูล
หลกัทรพัย ์และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีส่ าคญัอื่นๆ ทัว่โลก ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับไอ
เอเอเอสบแีละไอเอสเอ โปรดไปที ่www.ifac.org  

มาตรฐานสากลเก่ียวกบั

การมีส่วนร่วมในการ

ทบทวน    (ISRE) 

IAASB ออกมาตรฐานทีใ่ชก้บัการตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิในอดตี ขอ้มลูเกีย่วกบัไอ
เอสอารอ์ใีนปัจจุบนัสามารถดไูดจ้าก www.ifac.org  

มาตรฐานสากลเก่ียวกบั

บริการท่ีเก่ียวข้อง (ISRS) 

IAASB ออกมาตรฐานการมส่ีวนร่วมซึง่รวมถงึการประยุกตใ์ชข้ ัน้ตอนทีต่กลงกนัไวก้บั
ขอ้มลูไอเอสอารเ์อส ขอ้มลูเกีย่วกบัไอเอสอารเ์อสในปัจจุบนัสามารถดไูดจ้าก 
www.ifac.org  

กิจการร่วมค้า 

 

ขอ้ตกลงทีท่ าขึน้โดยบุคคลตัง้แต่สองฝ่ายขึน้ไป (ผูร้่วมทุน) ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคมุร่วมกนั  
ในกรณีทีก่จิการทีร่ว่มทุนบรหิารร่วมกบักจิการอื่นทีม่ไิดร้่วมทุน (กจิการร่วมคา้) อาจ
จดัการรวมกนัดว้ยบญัชกีจิการในเครอื 

ใบอนุญาต 

 

ใบรบัรองซึง่ยนืยนัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าโดยผูร้บัใบอนุญาตเพื่อเริม่ข ัน้ตอน
การการเขา้ร่วมการแขง่ขนัไทยลกี และ/หรอื เอเอฟซ ีแชมเปียน ลกี 

ผู้ขอใบอนุญาต 

 

นิตบิุคคลตามกฎหมายซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ทีแ่ต่เพยีงผูเ้ดยีวส าหรบัสโมสร
ฟุตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบันานาชาตซิึง่เป็นผูย้ื่นขอรบัใบอนุญาต 

ผู้รบัใบอนุญาต ผูข้อใบอนุญาตทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากผูอ้อกใบอนุญาต 

การบริหารจดัการส่วนงาน

ออกใบอนุญาต 

ส่วนงานหรอืเจา้หน้าทีข่องผูอ้อกใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบอนุญาตของสโมสร 

รอบการออกใบอนุญาต ด ู“ขัน้ตอนด าเนินงานหลกั” 

ฤดูกาลออกใบอนุญาต 

 

ฤดูกาลที่ออกใบอนุญาต  

ผู้ออกใบอนุญาต 

 

หน่วยงานที่ด าเนินการและควบคุมดูแลระบบการออกใบอนุญาตระดับชาติและมี
อ านาจในการออกใบอนุญาต (เช่น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย)  

การจดัการ (บุคลากร)  

 

ผู้มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการจัดท าและแสดงงบการเงินและข้อมูลทางการเงินต่างๆ  

ความส าคัญหรือ

สาระส าคัญ 

 

การละเว้นหรือการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงของรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ 
จะถือว่ามีความส าคัญหรือมีสาระส าคัญหากการละเว้นหรือการแสดงข้อมูล
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ข้อมูลนัน้ อนึ่ง ความมี

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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สาระส าคัญนัน้ยังขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของการละเว้นหรือการแสดงข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเท็จจริงด้วยโดยพิจารณาจากสถานการณ์หรือบริบทโดยรอบ ขนาดหรือ
ลักษณะของการละเว้นหรือการแสดงข้อมูล อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่าง
รวมกันอาจเป็นปัจจัยที่ใช้ระบุความส าคัญหรือสาระส าคัญของข้อมูล  

อาจ 

 

ใช้บ่งชี้ดุลยพินิจของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอันที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง (กล่าวคือเป็น
ทางเลือก มิใช่ข้อบังคับ) 

ต้องหรือจะ ใช้บ่งชี้ถึงความจ าเป็นหรือหน้าที่ที่จะต้องกระท าบางสิ่ง  

แนวปฏิบติัทางการบญัชี

แห่งชาติ 

แนวปฏิบัติด้านการบัญชี ตลอดจนการรายงานผลด้านบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับกิจการในประเทศใดประเทศหนึ่ง  

บริษัทแม่ นิติบุคคลที่มีบริษัทในเครือตัง้แต่หนึ่งแห่งขึ้นไป  

จ านวนเงินท่ีเรียกคืนได้ 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่สูงกว่าหักต้นทุนขายและมูลค่าจากการใช้ ทัง้นี้ 
"มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนขาย" หมายถึงจ านวนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ในธุรกรรมระยะยาวระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นเครือ
เดียวกันแต่ด าเนินธุรกรรมเสมือนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความรู้และเต็มใจหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย ในขณะที่ “มูลค่าจากการใช้” คือ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ร ับจากสินทรัพย์  

สมาชิกท่ีขึ้นทะเบียน 

 

นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศ และ/หรือ กฎหลักเกณฑ์ของสมาคมแห่งชาติ
ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมแห่งชาติ และ/หรือ ลีกในเครือ  

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 

บุคคลหรือนิติบุคคลจะถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจการ หาก ก) โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมผ่านตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย 1 ) ควบคุม  ถูกควบคุมโดย หรืออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ (ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัท
ในเครืออื่น ๆ) 2) มีส่วนได้เสียในกิจการที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกิจการ
นัน้ หรือ 3) มีการควบคุมร่วมกันในกิจการ ข) คู่สัญญาเป็นบริษัทร่วมของนิติ
บุคคล ค) บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นกิจการร่วมค้าที่นิติบุคคลเป็นผู้ร่วมทุน 
ง) บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นสมาชิกของเจ้าหน้าที่บริหารหลักของกิจการหรือ
บริษัทแม่ จ) บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นสมาชิกใกล้ชิดของครอบครัวของบุคคลใด 
ๆ ที่อ้างถึงใน (ก) หรือ (ง) ; ฉ) บุคคลหรือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม ควบคุม
ร่วมกัน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของหรือสิทธิในการออกเสียงที่ส าคัญในกิจการที่
อ้างถึงใน (ง) หรือ (จ) โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ช ) บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ
หรือของหน่วยงานใด ๆ ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  

กิจการผู้ท าหน้าท่ีรายงาน สมาชกิ และ/หรอื บรษิทัหรอืกลุ่มกจิการขึน้ทะเบยีนซึง่ตามขอ้บงัคบันี้ จะตอ้งจดัเตรยีม
งบการเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืงบการเงนิรวมใหแ้กผู่อ้อกใบอนุญาต โปรดดขูอ้ 
4.2.2 ในขอ้บงัคบันี้ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

การสอบทาน 

 

วตัถุประสงคข์องการมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิคอืเพื่อใหผู้ส้อบบญัชี
สามารถแสดงขอ้สรุปไดว้า่บนพืน้ฐานของการสอบทานมสีิง่ใดทีท่ าใหผู้ส้อบบญัชเีชื่อว่า
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ขอ้มลูทางการเงนินัน้ไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแมบ่ทการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดไว ้ซึง่
ตรงกนัขา้มกบัการตรวจสอบบญัช ีการสอบทานมไิดม้ขีึน้เพื่อใหไ้ดร้บัความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลว่าขอ้มลูทางการเงนินัน้ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญั การสอบทานนัน้ประกอบดว้ยการสอบถามบุคคลทีร่บัผดิชอบในเรื่องการเงนิ
และการบญัชเีป็นหลกัและใชก้ระบวนการดา้นการวเิคราะหแ์ละการตรวจสอบอื่น ๆ 
ประกอบการพจิารณา ทัง้นี้ การสอบทานอาจท าใหผู้ส้อบบญัชไีดท้ราบถงึเรื่องส าคญัทีม่ี
ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิแต่ไม่ไดใ้หห้ลกัฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการตรวจสอบทาง
บญัช ี

ฤดกูาลท่ีจะได้รบัใบอนุญาต 

 

หมายถงึฤดกูาลแขง่ขนัไทยลกีทีผู่ข้อรบัใบอนุญาตยื่นขอใบอนุญาต ไดแ้ก ่ช่วงเวลา
ระหว่างวนัที ่1 มกราคมถงึ 31 ธนัวาคม 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

 

หมายถงึเหตุการณ์ทีถ่อืเป็นสาระส าคญัของเอกสารทีส่่งไปยงัผูอ้อกใบอนุญาตแลว้และ
จะตอ้งมกีารน าเสนอทีแ่ตกต่างออกไปหากเหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนทีจ่ะมกีารส่ง
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอใบอนุญาต 

อิทธิพลท่ีส าคญั 

 

อ านาจในการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจดา้นนโยบายการเงนิและการด าเนินงานของผู้
ไดร้บัเงนิลงทุน แต่ไม่ไดเ้ป็นการควบคุมหรอืควบคุมนโยบายเหล่านัน้ร่วมกนั 

สนามแข่งขนั 

 

หมายถงึสถานทีจ่ดัการแขง่ขนัซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงทรพัยส์นิหรอืสาธารณูปโภค
ทัง้หมดทีอ่ยูใ่กลก้บัสนามแขง่ขนันัน้ ๆ (เช่น ส านักงาน พืน้ทีต่อ้นรบั ศูนยแ์ถลงขา่ว 
และศูนยเ์อดกีารด์) 

วนัปิดรอบบญัชีตาม

กฎหมาย 

วนัอา้งองิทางบญัชปีระจ าปีของหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่ายงานทางบญัช ี
 

เหตุการณ์ต่อมา เหตุการณ์หรอืพฤตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการพจิารณาใหใ้บอนุญาต  

บริษทั ยอ่ย 

 

นิตบิุคคลรวมถงึกจิการทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เช่น หา้งหุน้ส่วนทีอ่ยู่ภายใตก้าร
ควบคุมโดยนติบิุคคลอื่น (บรษิทัแม่) 

ข้อมูลเสริม 

 

หากขอ้มลูในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดร้บัการตรวจสอบไมต่รงตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ
หลกัเกณฑ ์F.01 ส าหรบัเนื้อหาและการบญัช ีผูข้อใบอนุญาตตอ้งจดัเตรยีมและส่งขอ้มลู
เพิม่เตมิ โดยเน้ือหาและการน าเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าว ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งม ีจะ
แตกต่างกนัไประหว่างผูข้อใบอนุญาตแต่ละราย ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนขอ้มลูทีเ่ปิดเผย
แลว้ในงบการเงนิประจ าปีทีผ่่านการตรวจสอบ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน

การฝึกซ้อม 

สถานทีซ่ึง่ผูเ้ล่นทีข่ ึน้ทะเบยีนของผูข้อใบอนุญาตใชใ้นการเขา้รว่มการฝึกซอ้มฟุตบอล 
และ/หรอื กจิกรรมพฒันาเยาวชน 

คู่มือการใช้งานคู่มือการขอ

ใบอนุญาตเขา้ร่วมแข่งขนั

ของสโมสรในประเทศไทย 

เอกสารซึง่อธบิายรายละเอยีดของขอ้บงัคบัว่าดว้ยการขอใบอนุญาตเขา้รว่มแขง่ขนัของ
สโมสรในประเทศไทย แนวทางปฏบิตัดิงักล่าวจะชว่ยใหผู้อ้อกใบอนุญาตและผูข้อ
ใบอนุญาตเขา้ใจเหตุผลเบือ้งลกึ ตลอดจนการตคีวามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ
ประเมนิต่าง ๆ โดยคูม่อืไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดขัน้ต ่าที่
ผูเ้กีย่วขอ้งพงึปฏบิตัใินส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑท์างการเงนิทีร่ะบุในขอ้บงัคบั 
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ข้อบงัคบัวา่ด้วยการขอ

ใบอนุญาตของสโมสรใน

ประเทศไทย (ข้อบงัคบั) 

 

เอกสารทีอ่ธบิายถงึระบบการขอและออกใบอนุญาตเขา้ร่วมแขง่ขนัของสโมสรระดบัชาติ
ในประเทศไทยซึง่รวมขอ้ก าหนดขัน้ต ่าทัง้หมดของระบบการขอใบอนุญาตเขา้ร่วม
แขง่ขนัของสมาพนัธฟุ์ตบอลแหง่เอเชยี ตลอดจนลกัษณะเฉพาะและวตัถุประสงคข์อง
สโมสรระดบัชาตอิื่น ๆ 

ไทยลีก ลกีของประเทศไทย 

ไทยลีก 1 / T1 ชื่อของการแขง่ขนัลกีอาชพีระดบัสงูสุดของประเทศไทย 

ไทยลีก 2 / T2 ชื่อของดวิชินัที ่2 

การแข่งขนัสโมสรไทยลีก

หรือการแข่งขนัไทยลีก 

โตโยตา้ไทยลกี (T1), ไทยลกี 2 (T2) ไทยลกี 3 (T3), ไทยลกี 4 (T4) 
 

ฤดกูาลแข่งขนัในประเทศ

ไทย 

ดฤูดกูาลแขง่ขนัในประเทศไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมแขง่ขนั 

ฤดกูาลแข่งขนัในประเทศ

ไทยท่ีได้รบัอนุญาตให้เข้า

ร่วมแข่งขนั 

1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
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1. บทน า - ระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน  

“ข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั พ.ศ. 2564 ” (CLR2021) เป็นข้อบังคับว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตของสโมสรระดับชาติส าหรับการแข่งขนัไทยลีก (T1) และไทยลีก 2 (T2) 

1. ข้อบังคับเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการอ้างโดยชัดแจ้งถึงข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
แข่งขนัระดับสโมสรที่จะเล่นในนามไทยลีก 1 และไทยลีก 2  

2. ข้อบ ังค ับเหล่านี้ครอบคลุมสิทธ ิ หน้าที่ และความร ับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข ้องกับระบบการ ขอ
ใบอนุญาตเข ้าร่วมแข่งขนัของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบุ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้  

ก) ข้อก าหนดขัน้ต ่าที่สโมสรต้องปฏิบัติตาม  

ข) ผู้ขอใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จ าเป็นในการเข้าแข่งขนัไทยลีก 1 และไทยลีก 2  

ค) หลักเกณฑ์ขัน้ต ่า ด้านกีฬา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและการบริหารจัดการ กฎหมาย การเงินและ
ธุรกิจที่สโมสรต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  

2. วตัถปุระสงค์ของระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั  

ระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

ก) ร ักษาความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการแข่งข ันกีฬาฟุตบอลอาชีพระดับประเทศและระด ับ
ภูมิภาค 

ข) พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานของผู้ขอร ับใบอนุญาตในประเทศไทยในด้านกีฬา โครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร การบริหารจัดการ กฎหมาย และการเงิน  

ค) ส่ง เสร ิมและปร ับปรุงมาตรฐานก ีฬาฟุตบอลในประ เทศไทยในทุกด ้านอย่า งต่อ เนื่องและ ให้
ความส าคัญกับการฝึกซ้อมและการดูแลผู้เล่นเยาวชนในสังกัดของผู้ขอใบอนุญาตแต่ละราย  

ง) เพิ่มระดับและคุณภาพของการบริหารและการจัดการของผู้ขอใบอนุญาต  

จ) ปรับปรุงความสามารถทางการเงินของผู้ขอใบอนุญาต เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือและให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองเจ้าหนี้  

ฉ) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของสโมสรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสนามแข่งข ันที่มีอุปกรณ์ครบ
ครันและปลอดภัย



 

 13 
 

3. หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 

1. หลักเกณฑ์ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเพื่อขอรับใบอนุญาตแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่  

ก) หลักเกณฑ์ด้านกีฬา 
ข) หลักเกณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน 
ค) หลักเกณฑ์บุคลากรและการบริหารจัดการ 
ง) หลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย 
จ) หลักเกณฑ์ด้านการเงิน 
ฉ) หลักเกณฑ์ด้านธุรกิจ 

2. หล ักเกณฑ์ที ่อธ ิบายไว ้ในข ้อบ ังค ับว่าด ้วยการขอใบอนุญาตเข ้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซีนี ้แบ่ง
ออกเป็นระดับ A, B และ C 

ก) ระดับ “A” - “ภาคบงัคับ” 
หากผู้ขอใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ A จะไม่ได้รับใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขนั

ระดับ “B” - “ภาคบงัคับ” 

หากผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ B ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องถูกลงโทษตาม
วิธีการที่ผู้ออกใบอนุญาตก าหนด แต่ยังคงได้รับใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขนั 

ข) ระดับ “C” – “การปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด” 
หลักเกณฑ์ C คือค าแนะน าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในหลักเกณฑ์ C 
ไม่ได้น าไปสู่การลงโทษใด ๆ หรือการปฏิเสธสิทธิในการที่จะได้ร ับใบอนุญาต หลักเกณฑ์  C 
อาจเปลี่ยนแปลงเป็นหลักเกณฑ์ "ภาคบังคับ" ได้ในภายหลัง  

3. ผู้ออกใบอนุญาตมีอิสระในการเพิ่มข้อก าหนดขัน้ต ่าหรือยกระดับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยเอเอฟซีได้ 
ทัง้นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่การแข่งขนัของเอเอฟซีและ/หรือการแข่งขนัระดับชาติ อนึ่ง ผู้ออก
ใบอนุญาตอาจก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วม
แข่งขนัของเอเอฟซีได้  

4. ผู้ออกใบอนุญาต 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั มีดังต่อไปนี้  

ก) คณะกรรมการเพื่ออนุม ัติข ้อบังคับนี้ รวมถึงข้อยกเว้น (delegation request) และเรื่องอื่นใดที่
มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข) คณะกรรมการพิจารณาขัน้ต้น (เอฟไอบี) และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คณะพิจารณาฯ 
อุทธรณ์) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตัดสินใจ  

ค) คณะท างานการออกใบอนุญาต (คณะท างานฯ )  ส าหร ับการด า เนินการตามระบบการขอ
ใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของ สมาคมฯ 

ง) ผู้ออกใบอนุญาตอาจจัดให้มีคณะท างานเฉพาะ (เช่น คณะท างานด้านกฎหมาย  คณะท างานด้าน
การเงิน ฯลฯ) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร ับมอบหมายเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบการขอ
ใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั 
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จ) หน่วยงานด้านการพ ิจารณาของเอเอฟซ ีส าหร ับการลงโทษกรณีการละเม ิดข ้อก าหนดใน 
“ข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี ” และการตัดสินใจบางประการ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบเฉพาะจุด นอกจากนี้ ย ังก าหนดให้มีการใช้ข ้อก าหนดโทษทางวินัย
ของเอเอฟซีและข้อบังคับการแข่งขนัของเอเอฟซี 

2. สมาคมฯ คือผู้ออกใบอนุญาต 

ก) ผู ้ออกใบอนุญาตเป็นผู ้ควบคุมระบบการออกใบอนุญาต แต่งตัง้หน่วยงานออกใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็น  

ข) ผู้ออกใบอนุญาตรับประกันว่าจะรักษาความลับของข้อมูลของผู้ร ับใบอนุญาตอันเป็นข้อมูลที่ผู ้ขอ
ใบอนุญาตได้ให้ไว้ระหว่างขัน้ตอนการขอใบอนุญาต ทัง้นี้ ผู ้เกี่ยวข ้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้ร ับการแต่งตัง้โดยผู้ออกใบอนุญาตต้องลงนามในข้อตกลง
ว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับก่อนเริ่มงาน  

ค) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ออกใบอนุญาตต้อง  

(i) จัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยสองคณะ 

(ii) จัดให้มีคณะท างานเพื่อบริหารจัดการการออกใบอนุญาตที่เหมาะสม  

(iii) ก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับ 

(iv) ก าหนดเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลัก 

(v) พิจารณาว่าสามารถให้ใบอนุญาตได้หรือไม่  

5. คณะท างานการออกใบอนุญาต (LA) 

1. ผู้ออกใบอนุญาตจะจัดให้มีคณะท างานบริหารจัดการที่เหมาะสมและจะแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดูแลกระบวนการออกใบอนุญาตในนามของผู้ออกใบอนุญาต  

2. งานของคณะท างานการออกใบอนุญาต (คณะท างานฯ) ประกอบด้วย 

ก) การเตรียม ใช้ และพัฒนาระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั  

ข) เข้าถึงและจัดการระบบ CLAS ของเอเอฟซี  

ค) ก าหนดเส้นตายของการด าเนินงานตามที่ระบุในเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลัก  

ง) ให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการแก่หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาให้ใบอนุญาต  

จ) ช่วยเหลือให้ค าแนะน า และตรวจสอบผู้ขอรับใบอนุญาตระหว่างฤดูกาลแข่งขนั  

ฉ) ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่ผู้ขอใบอนุญาต  และเอเอฟซี 
ตลอดจนส่วนงานออกใบอนุญาตของสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกของเอเอฟซี  

3. เจ ้าหน้าที ่อย่างน้อยหนึ ่งคนหร ือที ่ปร ึกษาทางการเง ินภายนอกต้องม ีพื ้นฐานทางการเง ินและ
ประกาศนียบัตรด้านการบัญชี/การตรวจสอบที่ได้ร ับการยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติที่เหมาะสม 
( เ ช ่น  สม าคมกา รค ้า แห ่ง ช าต ิ)  ห ร ือ เ ป็นผู ้ม ีป ร ะ สบก า รณ์ใ น เ รื ่อ ง ข ้า ง ต ้น ใ น ร ะด ับด ีม า ก 
(“ความสามารถเป็นที่ยอมรับ”) 
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4. คณะท างานฯ จะรายงานให้คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นทราบในกรณีที่ผู ้ร ับใบอนุญาตไม่อาจร ักษา
เงื ่อนไขในการออกใบอนุญาตได้ ทัง้นี ้ คณะท างานฯ อาจมอบหมายหน้าที ่ในการตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้กับส่วนงานอื่นของสมาคมฯ หรือไทยลีกก็ได้ 

5. คณะท างานฯมีอ านาจในการขอค าชี้แจง เอกสาร ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอใบอนุญาตและอาจ
เชิญให้ผู้ขอใบอนุญาตแสดงหลักฐานหรือค าอธิบายเพิ่มเติมในนามของผู้ขอใบอนุญาต ทัง้นี้ ค าขอ
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท างานฯเป็นส าคัญ 

6. คณะท างานฯจะก าหนดตารางเวลาส าหรับเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลักในการขอใบอนุญาตเ ข้า
ร่วมแข่งขนัเป็นประจ าทุกปีโดยค านึงถึงวันที่เริ่มการแข่งขนัไทยลีกและเส้นตายที่เอเอฟซีก าหนด  

7. คณะท างานฯมีอ านาจในการให้ค าแนะน าแก่คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบอนุญาตการลงโทษ การถอนใบอนุญาต และ/หรือ การอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

8. คณะท างานฯและที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่คณะท างานฯร้องขอสามารถเข้าร่วมการประชุมของคณะพิจารณา
ฯ ชัน้ต้นและคณะพิจารณาฯ อุทธรณ์บทบาทของคณะท างานฯในการประชุมเหล่านี้ค ือการอ านวย
ความสะดวกและจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง  

9. บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข ้องกับกระบวนการออกใบอนุญาตต้องปฏิบ ัติตามข้อก าหนดว่าด้วยการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับในระหว่างขัน้ตอนการออกใบอนุญาตอย่างเข้มงวด
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ส่วนงานพิจารณาและตัดสิน 

1. ผู้ออกใบอนุญาตต้องจัดให้มีส่วนงานพิจารณาและตัดสินสองส่วนงาน  ดังนี้ 

ก) คณะพิจารณาการออกใบอนุญาตสโมสรชัน้ต้น  (FIB) 
ข) คณะพิจารณาอุทธรณ์ (AB) 

2. ส่วนงานทัง้สองต้องเป็นอิสระจากกันโดยได้ร ับการสนับสนุนด้านการบริหารจ ัดการจากฝ่าย
บริหารของผู้ออกใบอนุญาต 

5.1. First Instance Body (คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้น) 

ก) คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นจะประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินห้า (5) คน  โดยสมาชิกแต่ละคนจะมี
หนึ่งคะแนนเสียงองค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคนและประธานเป็นผู้
ลงคะแนนเสียงชี้ขาด 

ข) คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นท าหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจว่าควรให้ใบอนุญาตแก่ผู้ขอใบอนุญาต
ตามรายละเอียดในเอกสารที่จ ัดเตรียมไว้หรือไม่และเป็นไปตามข้อก าหนดของข้อบังคับว่า
ด้วยการขอใบอนุญาตของ สมาคมฯ หรือไม่ ทัง้ย ังสามารถพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้
ด้วย 

6.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์ (AB) 

ก) คณะพิจารณาฯ อุทธรณ์จะประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินห้า (5) คนโดยสมาชิกแต่ละคนจะมี
หนึ่งคะแนนเสียง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคนและประธานเป็นผู้
ลงคะแนนเสียง ชี้ขาด 

ข) คณะพิจารณาฯ อุทธรณ์จะพิจารณากรณีอุทธรณ์ที่ส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษรและตัดสินใน
ขัน้สุดท้ายว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้ใบอนุญาต  

ค) การยื่นอุทธรณ์จะกระท าได้โดยบุคคลต่อไปนี้  

ก) ผู้ขอใบอนุญาตที่ถูกคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นปฏิเสธ 
ข) ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นเพิกถอนใบอนุญาต หรือ  
ค) ผู้จ ัดการส่วนงานออกใบอนุญาตของผู้ออกใบอนุญาต  

ง) คณะพิจารณาฯ อุทธรณ์จะพิจารณาตัดสินใจโดยอาศ ัยการพิจารณาของคณะพิจารณาฯ 
ชัน้ต้นและหลักฐานทัง้หมดที่ผู้ขอใบอนุญาตหรือผู้ออกใบอนุญาตมอบให้กับคณะพิจารณาฯ 
ชัน้ต้น พร้อมค าร้องที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อ ักษรส าหร ับการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ) ห้ามมิให้มีการส่งหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมไปยังคณะพิจารณาฯ อุทธรณ์  

ฉ) การพิจารณาปฏิเสธใบอนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายล ักษณ์อ ักษรพร้อมระบุ
เหตุผล 

ช) ในส่วนที่เกี ่ยวข ้องก ับการเข ้าสู ่การแข่งขนัไทยลีก  ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาฯ 
อุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้อีก  
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6.3 ข้อก าหนดของอนุกรรมการส่วนงานพิจารณาและตัดสิน 

ก) คณะกรรมการ  สมาคมฯ  แต่งตัง้อนุกรรมการส่วนงานคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นและคณะ
พิจารณาฯ อุทธรณ์ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 4 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งได้อีก 

ข) ส่วนงานพิจารณาและตัดสินต้องมีทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อยหนึ่งคนและ
ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพแห่งชาติ  

ค) ขณะปฏิบัติหน้าที่ อนุกรรมการคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นต้องไม่อยู่ในหน่วยงานตุลาการตาม
กฎหมายของผู้ออกใบอนุญาตและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นกลาง  

ง) ผู้ออกใบอนุญาตอาจเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ธุ รการของสมาคมฯและลีกเข้าเป็นอนุกรรมการของ
คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้น  ยกเว้นผู้จ ัดการส่วนงานออกใบอนุญาตที่ไม่สามารถด ารงต าแหน่ง
เป็นอนุกรรมการของคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นได้ 

จ) อนุกรรมการคณะพิจารณาฯ อุทธรณ์ต้องไม่เ ป็นเจ ้าหน้าที ่ธ ุรการหร ือเป็นสมาช ิกของ
หน่วยงานพิจารณาและตัดสินตามกฎหมายอื่น ๆ ของผู้ออกใบอนุญาตในเวลาเดียวกัน  

ฉ) สมาชิกของส่วนงานพิจารณาและตัดสินต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยการรักษาความลบั
ที่เข้มงวดในลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานคณะท างานฯ (ดูข้อ 5.9) ผู้ออกใบอนุญาต
เป็นผู ้ก าหนดระเบียบเหล่านี้และสมาชิกผู ้ปฏิบ ัติงานต้องย อมร ับระเบียบเหล่านี้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ช) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตนที่มีต่อผู้ขอใบอนุญาตหรือกรณีการขัดกัน
ของผลประโยชน์ อนุกรรมการต้องละเว้นจากการปฏิบ ัติในพฤติการณ์ที่ม ีข ้อสงสยัโดย
อัตโนมัติ 

ซ) ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของอนุกรรมการอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่อนุกรรมการ
หรือสมาชิกในครอบครัวของอนุกรรมการ (คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง) เป็น  

ก) อนุกรรมการ 
ข) ผู้ถือหุ้น 
ค) พันธมิตรทางธุรกิจ 
ง) ผู้ให้การสนับสนุน หรือ 
จ) ที่ปรึกษา ฯลฯ 
ของผู ้ขอใบอนุญาต รายการข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านัน้และอาจมีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบอื่นได้อีก 

ฌ) สมาชิกของส่วนงานพิจารณาและตัดสินต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางและต้องแยกอ านาจ
ระหว่างคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นและคณะพิจารณาฯ อุทธรณ์ออกจากกันอย่างชัดเจน 
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6.4 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษส าหรับระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของ สมาคมฯ 

คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้น และ/หรือ คณะพิจารณาฯ อุทธรณ์ อาจก าหนดมาตรการลงโทษต่อไปนี้ ส าหรับ
กรณีการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของ  สมาคมฯ (เช่น การส่งเอกสารเท็จ 
การส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนด การลงโทษกรณีด าเนินการเกินก าหนดเวลา การไม่ให้ความ
ร่วมมือกับคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้นหรือส่วนงานบริหารจัดการด้านการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัในทุก
กรณี) รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ “A” หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ “B” 

ก) ตักเตือน 
ข) ต าหนิ  
ค) ปรับ 
ง) ระงบัการแข่งขนั 
จ) ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล  
ฉ) ขยายก าหนดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ช) หน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายในก าหนดเวลา  
ซ) หักคะแนน 
ฌ) ระงบัการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ญ) รายงานปัญหาไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมภายในพีแอลซี 
ฎ) หน้าที่ในการยื่นการค ้าประกันและการด าเนินการ  
ฏ) ถอดออกจากการแข่งขนั 
ฐ) ปรับลดดิวิชัน 
ฑ) ระงบัทุน/เงินรางวัล  
ฒ) ตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินเพิ่มเติม  
ณ) แข่งขนัโดยไม่มีผู้ชม  
ด) แข่งขนัในสนามกลาง 
ต) ห้ามการแข่งขนัในสนามใดสนามหนึ่ง  
ถ) ตรวจสอบใบอนุญาต 
ท) เพิกถอนใบอนุญาต 
ธ) ห้ามการโอนย้ายผู้เล่น 

6. ผู้ขอใบอนุญาตและผู้รบัใบอนุญาต  

1. นิยาม 

1.1 ผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลเท่านัน้ เช่น นิติบุคคลที่ม ีหน้าที่ร ับผิดชอบอย่าง
เต็มที่ต่อทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขนัระดับชาติและระดับนานาชาติมีลักษณะต่อไปนี้  

ก) เป็นสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนของสมาคมกีฬาฟุตบอลภายใต้การก ากับดูแลของเอเอฟซี และ/
หรือ มีส่วนร่วมในลีกในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่าสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน) หรือ 

ข) มีความสัมพันธ์ตามสัญญากับสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัทฟุตบอล)  

1.2 เมื่อเริ่มกระบวนการออกใบอนุญาต สมาชิกภาพ และ/หรือ ความสัมพันธ์ตามสัญญาจะต้องคง
อยู่อย่างน้อยสองปีติดต่อกัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกฎหมายของสโมสรหรือโครงสร้าง
บริษัท (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ชื่อ สีของสโมสร หรือการโอนการถือครอง
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หุ้นระหว่างสโมสร/หน่วยงานต่าง ๆ) เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับรองคุณสมบัติในการเข้า
แข่งขนั และ/หรือ การได้ร ับใบอนุญาตให้ถือว่าสมาชิกภาพหรือความสัมพันธ์ตามสัญญา (หาก
มี) ได้หยุดชะงกัลงตามความในข้อก าหนดนี้  

2. ความรับผิดชอบทัว่ไป 

2.1 ผู้ขอใบอนุญาตมีหน้าที่จ ัดหาสิ่งต่อไปนี้แก่ผู้ออกใบอนุญาต  

ก) ข้อมูลที่จ าเป็นทัง้หมด และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันในการขอใบอนุญาตอย่างครบถ้วน 

ข) เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของผู้ออกใบอนุญาต  

2.2 หน้าที่ตามความในส่วนนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกีฬาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร การบริหาร
จ ัดการ กฎหมาย และข้อมูลทางการเง ิน ที่หน่วยงานที่ม ีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู ้ออกใบอนุญาต
รับทราบ 

2.3 เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการส่งเอกสารเพื่อการขอใบอนุญาตไปยังผู้ออกใบอนุญาตซึ่งมี
ลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญกับข้อมูลที่ส่งไปก่อนหน้านี้จะต้องมีการแจ้งให้ผู้ออก
ใบอนุญาตรับทราบในทันที 

2.4 เอกสาร และ/หรือ หลักฐานทัง้หมดที่มอบให้กับผู้ออกใบอนุญาตจะต้องส่งผ่ านระบบบริหารจัดการ
การขอใบอนุญาตเข ้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี (https://clas.afc-link.com) ภายในก าหนดตาม
ประกาศที่ระบุไว้ในเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลัก  

2.5 ในการใช้ระบบบริหารจ ัดการการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี  (CLAS) เฉพาะผู ้ที่
ได้ร ับมอบอ านาจตามกฎหมายจากผู้ขอใบอนุญาตให้เป็นผู้มีหน้าที่ส่งเอกสารไปยังไทยลีกเท่านัน้
ที่จะได้รับสิทธิในการเข้าถึงบัญชีของผู้บริหารสโมสร  
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3. ใบอนุญาต 

3.1 การออกใบอนุญาตต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของ สมาคมฯ 

3.2 เฉพาะผู้ขอใบอนุญาตที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกใบอนุญาตและเอเอฟซีก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของ  สมาคมฯ ตามก าหนดเวลาที่ก าหนดและที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนจากเกณฑ์ผลการแข่งขนั จึงจะได้ร ับใบอนุญาตจากผู้ออกใบอนุญาตให้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแข่งขนัและร่วมแข่งขนัในไทยลีกและการแข่งขนัระดับเอเอฟซีในฤดูกาลที่จะมาถึง ทัง้นี้ ผู้
ขออนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับแล้ว  

3.3 ใบอนุญาตจะหมดอายุโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ออกใบอนุญาต  

3.4 ใบอนุญาตออกให้เป็นการเฉพาะตัว ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได้ 

3.5 เอเอฟซีหรือส่วนงานพิจารณาและตัดสินของผู ้ออกใบอนุญาตอาจเพ ิกถอนใบอนุญาตในกรณี
ต่อไปนี้ 

ก) ผู้รับใบอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนใด ๆ ในการออกใบอนุญาต หรือ  

ข) ผู้ร ับใบอนุญาตละเมิดข้อก าหนดใด ๆ ที่ระบุในข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วม
แข่งขนัของ สมาคมฯ 

3.6 ทันทีที่การเพิกถอนใบอนุญาต สมาคมฯ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารของเอเอฟซีทราบ  

3.7 หากผู้ขอใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนงานพิจารณาและตัดสินบทลงโทษของเอเอฟซีจะ
เป็นผู้พิจารณาและตัดสินการถอนผู้ขอใบอนุญาตออกจากการแข่งขนัเอเอฟซี    

3.8 เอเอฟซีสงวนสิทธิในการลงโทษผู้ขอใบอนุญาตหรือถอนผู้ขอใบอนุญาตออกจากการแข่งขนัของเอ
เอฟซีในอนาคตตามข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขนัของเอเอฟซีและข้อก าหนดโทษทางวินัยของเอ
เอฟซี 

4. การเข้าร่วมการแข่งขนัของเอเอฟซี 

4.1 ผู้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทัง้หมดของเอเอฟซีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขนั
ของเอเอฟซี 

4.2 ขัน้ตอนการอนุญาตให ้เข ้า ร ่วมแข ่งข นั เป็นอ านาจของ เอ เอฟซ ีและหน่วยงานที ่เ กี ่ย วข ้อง 
(คณะกรรมการการแข่งขนั ฯลฯ ) 

4.3 หน่วยงานที ่ม ีอ านาจของเอเอฟซีเ ป็นผู ้พ ิจารณาต ัดส ินใจในขัน้สุดท ้าย เกี ่ยวก ับการร ับผู ้ขอ
ใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขนัของเอเอฟซี 

4.4 การพิจารณาดังกล่าวอยู่ภายใต้เขตอ านาจตามกฎหมายของเอเอฟซี รวมถึงศาลอนุญาโตตุลาการ
ด้านการกีฬาที่ตัง้อยู่ ณ เม ืองโลซานน์ในฐานะศาลอนุญาโตตุลาการทัว่ไป (มาตรา 61 ของ
ข้อบังคับเอเอฟซี) 

5. การประยุกต์ใช้ระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัเพื่อเข้าสู่การแข่งขนัของเอเอฟซี 

5.1 หากผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการแข่งขนัเอเอฟซีโดยพิจารณาจากผลการแข่งขนั
ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการขอใบอนุญาตในระดับประเทศหรือผ่านกระบวนการการขอ
ใบอนุญาตในระดับที่ต ่ากว่า/ไม่เทียบเท่ากับการแข่งขนัในดิวิชันสูงเนื่องด้วยผู้ขอใบอนุญาตมิได้อยู่
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ในดิว ิช ันสูงสุด สมาคมฯ และ/หรือ ไทยลีก ในกรณีเช่นว่า ผู ้ขอใบอนุญาตอาจท าค าขอเป็นกรณี
พิเศษในนามของสโมสรในระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั 

5.2 ในทางปฏิบัติ สโมสรดังกล่าวอาจเป็นผู้ชนะหรือรองชนะเลิศของถ้วยหลักในประเทศหรือลีกคัพที่
เล่นในดิวิชันอื่นที่ไม่ใช่ดิวิชันสูงสุดก็ได้ 

5.3 จากการยื่นค าขอเป็นกรณีพ ิเศษด ังกล่าว เอเอฟซีอาจอนุญาตให้ผู ้ขอใบอนุญาตเข ้าร่วมการ
แข่งขนัของเอเอฟซีเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะมีผลเฉพาะกับผู้สมัครรายนัน้ ๆ และเฉพาะฤดูกาลที่ขอ
อนุญาตเท่านัน้ 

6. การเข้าร่วมการแข่งขนัไทยลีก 

6.1 โดยหลักการแล้ว สโมสร/บริษัทฟุตบอลทุกแห่งต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขนัไทยลีกได้ นอกจากนี้ ผู ้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทัง้หมดที่ระบุในข้อบังคบั
ของ สมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับการแข่งขนัไทยลีก  

6.2 แม้จะมีข ้อก าหนดที่ 7.1 ระบุไว้ ไทยลีกอาจอนุญาตให้สโมสร/บริษัทฟุตบอลเข้าร่วมได้แม้ม ิได้
ด าเนินการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั อย่างไรก็ดี สโมสรจะต้องถูกลงโทษโดยการปรับและ/หรือ
หักคะแนน 

7. การเข้าร่วมการแข่งขนัไทยลีก: การออกใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัให้แก่สโมสรที่เพิ่งเลื่อนชัน้  

7.1 สโมสร/บริษัทฟุตบอลที่ผ่านเข้ารอบไทยลีกโดยการแข่งขันชนะ รองชนะเลิศ และ/หรือ อันดับสาม
ของไทยลีก 2 จะต้องด าเนินการผ่านข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของ  สมาคม
ฯ ส าหรับสโมสรที่เพิ่งเลื่อนชัน้  

 

7. ขัน้ตอนด าเนินงานหลัก 

7.1 บทน า 

ก) ความในส่วนนี้ก าหนดขัน้ตอนการประเมิน (ต่อไปนี้เรียกว่าเอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลัก) 
ของระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนั  

7.2 หลักการ 

ก) เอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลักอธิบายขัน้ตอนที่ผู้ออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเพื่อควบคุม
การออกใบอนุญาตให้ก ับผู ้ขอใบอนุญาต นอกจากนี้ เอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลักย ัง
ก าหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตประเมินตนเองและให้ผู้ออกใบอนุญาตและเอเอฟซีตรวจสอบว่าได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในข้อบังคับนี้  

ข) เอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลักก าหนดขัน้ตอนส าหรับการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อธิบายไว้
ในข้อบังคับนี้ (หลักเกณฑ์ด้านการกีฬา หลักแกณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน หลักเกณฑ์บุคลากร
และการบริหารจ ัดการ หลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านการเงิน และหลักเกณฑ์
ด้านธุรกิจ) และเพื่อควบคุมการออกใบอนุญาตให้ แก่ผู้ขอใบอนุญาต   
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ค) การปฏิบ ัต ิตามความในเอกสารขัน้ตอนด า เนินงานหล ักจะเริ ่มต้นเมื่อครบ ระยะเวลาที่
ก าหนดโดยผู้ออกใบอนุญาตและสิ้นสุดลงเมื่อมีการส่งผลการพิจารณาให้ใบอนุญาตไปยัง
ฝ่ายบริหารของ เอเอฟซีภายในก าหนดเวลาที่เอเอฟซีได้ระบุไว้  

ง) เอกสารขัน้ตอนด าเนินงานหลักมีเป้าหมายเพื่อ  

ก) ช่วยเหลือผู้ออกใบอนุญาตในการจ ัดท ากระบวนการออกใบอนุญาตที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการและความจ าเป็นขององค์กร  

ข) ยอมรับข้อก าหนดหลักที่ผู้ออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเพื่อออกใบอนุญาตซึ่งจ าเป็น
ส าหรับการเข้าร่วมการแข่งขนัของเอเอฟซี 

ค) ตรวจสอบให ้แน่ใจว ่าการต ัดส ินใจออกใบอนุญาตเข ้าร ่วมแข ่งข นันั น้กระท า โดย
หน่วยงานอิสระ (คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้น และ/หรือ คณะพิจารณาฯ อุทธรณ์) 

ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานพิจารณาและตัดสินใจได้ร ับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
จากส่วนงานบริหารจัดการด้านการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของผู้ออกใบอนุญาต  

7.3 ผู้ออกใบอนุญาตต้องส่งรายชื่อผู้ขอใบอนุญาตไปยังเอเอฟซีภายในระยะเวลาที่เอเอฟซีก า หนด 
โดยจะมีการแจ้งก าหนดเวลาดังกล่าวไปยังสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของปีก่อนถึงฤดูกาล
แข่งขนั 

7.4 ผู้ออกใบอนุญาตต้องมัน่ใจว่าในการพิจารณาในระหว่างการด าเนินงานตามวามในเอกสารขัน้ตอน
ด าเนินงานหลัก ผู้ออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติต่อผู้ขอใบอนุญาตทัง้หมดอย่างเท่าเทียมกัน  

7.5 ในกรณีที่มีการโต้แย้งระหว่างหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต สโมสร/ผู้ขอใบอนุญาตมีหน้าที่พิสูจน์การ
ปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการให้ใบอนุญาตและความถูกต้องของเอกสารที่จ ัดท าขึ้น 
ภาระในการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ขอใบอนุญาต  

ก าหนดเวลาและว ันที่ส่ง เอกสารจะต้องปฏิบ ัต ิตามอย่างเคร่งคร ัด โดย ส่วนงานบร ิหารจ ัดการการออก
ใบอนุญาตมีหน้าที่ก าหนดกรอบเวลาและวันที่ส่งเอกสารทัง้หมด และผู้ขอใบอนุญาตมีหน้าที่  
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ขัน้ตอนด าเนินงานหลักส าหรบัผู้ขอใบอนุญาต (สโมสร) 

หลักเกณฑ์  หมดเขตส่งเอกสาร 

ด้านการกีฬา  31 มีนาคม 2564 
ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ 31 มีนาคม 2564 
ด้านธุรกิจ  31 มีนาคม 2564 
ด้านกฎหมาย  30 เมษายน 2564 
ด้านการเงิน  30 เมษายน 2564  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  30 เมษายน 2564  
ทุกหลกัเกณฑ์ต้องส่งภายในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอืน่ 
 
กิจกรรม/วันที่จ ัดกิจกรรม   วันที่ 

ส่งเรื่องให้คณะพิจารณาฯ ชัน้ต้น    15 พฤษภาคม 2564 
แจ้งผลการพิจารณาของคณะพิจารณาฯ ชัน้ต้น 24 พฤษภาคม 2564 
 
วันสุดท้ายที่ร ับยื่นอุทธรณ์   30 พฤษภาคม 2564 
แจ้งผลการพิจารณาของคณะพิจารณาฯ อุทธรณ์ 31 พฤษภาคม 2564 
เอ็มเอแจ้งเอเอฟซี   4 มิถุนายน 2564 
 
 

ขัน้ตอนด าเนินงานหลกั พ.ศ. 2564-2565 
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หลกัเกณฑ์ด้านกีฬา 

7.6 วตัถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านกีฬามีไว้ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตเพื่อ  

ก) สร้างความมัน่ใจว่าจะมีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ข) ก่อให้เกิดโครงสร้างด้านการพัฒนาที่ก้าวหน้าโดยมีแนวทางที่ชัดเจน  

ค) ด าเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษส าหรับสโมสรเท่านั ้น 

ง) ให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่นักกีฬาที่ม ีฝีม ือ พร้อมความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและเสริมการศึกษาทาง
วิชาการส าหรับนักกีฬาที่เป็นเยาวชน 

จ) ให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ครอบคลุมส าหรับนักกีฬาทุกคน 

ฉ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้มีส่วนร่วมในการพัฒน าและบริหารจัดการนัก
ฟุตบอลที่มีคุณภาพ 

7.7 หลกัเกณฑ์ 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(รอบในประเทศ)  

S.01 A A A โครงสร้างการพัฒนานักกีฬา 
 

31 มีนาคม 2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตจะต้องจ ัดให้ม ีโครงสร้างการพ ัฒนานักก ีฬาที่ช ัดเจนโดยม ีรายละเอียดครอบคลุม

ประเด็นต่อไปนี้ 

ก) โครงร่างช ัดเจน สะท้อนปรัชญาการด าเนินงานของสโมสร รูปแบบการเล่น และโปรแกรมการ
เล่นที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

ข) การจัดให้มีกลุ่มนักกีฬาแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มอายุ 

ค) แนวทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนในสายอาชีพของนักกีฬา 

ง) การจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อสร้าง บ ารุงรักษา และปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว  

2. โครงสร้างนี้จะต้องประกอบไปด้วย 

ก) นักกีฬาอย่างน้อยสาม (3) กลุ่มอายุที่อยู่ต ่ากว่าทีมชุดใหญ่ 

ข) นักกีฬาอย่างน้อยสอง (2) กลุ่มอายุจากข้อข้างต้นต้องมีอายุต ่าว่า 15 ปี (U-15) และต ่ากว่า 18 
ปี (U-18) 

ค) แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาอย่างน้อยสิบแปด (18) คนเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมส าหรับการเข้าร่วมการ
แข่งขนัตามกลุ่มอายุ 
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ง) ทีมและนักกีฬาทัง้หมดจะต้องอยู่ภายใต้นิติบุคคลตามกฎหมายของผู้ร ับใบอนุญาตหรือกิจการใน
เครือนิติบุคคลดังกล่าว 

จ) ภายในแต่ละทีมหรือกลุ่มอายุจะต้องมีการจ ัดท าโปรแกรมแบบเฉพาะและบริหารจ ัดการโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แต่ละแขนง (โค้ช ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ 
ฯลฯ) 

3. การแข่งขนัตามกลุ่มอายุควรจ ัดโดยสมาคมฯ หร ือการกีฬาแห่งประเทศไทย  การแข่งขนัด ังกล่าว
รวมถึงลีกเยาวชน ลีกส ารอง หรือลีกอาวุโสในประเทศ/ประจ าจังหวัด 

4. สโมสรควรวางแผนและจัดให้มีการแข่งขนัระดับเยาวชนทัง้ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าว่านักกีฬา โค้ช ผู้ต ัดสิน และผู้บริหารสโมสรได้เร ียนรู้จากประสบการณ์และการแข่งขนัที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนา 

5. การแข่งขนัลีกเยาวชนแบบระยะยาวจะช่วยให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรทุกประเภท 
ทัง้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ฯลฯ ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขนัที่มีการแบบโครงสร้างตามกลุ่มอายุ 

6. การแข่งขนัในรุ่นเยาวชนตามกลุ่มอายุต่างๆ ที่จ ัดขึ้นภายในประเทศควรที่จะสอดคล้องกับการแข่งขนั
ชิงแชมป์เยาวชนระดับภูมิภาค เช่น รายการของเอเอฟซีในรุ่นอายุต ่ากว่า 16 ปี และต ่ากว่า 19 ปี (U-
16 & U-19) ชนิด Qualifiers & Finals รวมถึงการแข่งขนัของฟีฟ่าระดับอายุต ่ากว่า 17 ปีและต ่ากว่า 
20 ปี (U-17 & U-20 World Cups) โดยอ้างอิงตามปฏิทินการแข่งขนัของฟีฟ่าและเอเอฟซี 

7. ในการจ ัดการแข่งขนันัน้ สมาคมฯ ต้องพิจารณาแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกกลุ่มอายุที่
เหมาะสมส าหรับการแข่งข ันนัน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัฒนาการอย่างเต็มที่ ทัง้นี้ นักกีฬาทุกคน
ต้องเป็นได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาติ และ/หรือ ระดับภูมิภาค  

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายชื่อนักกีฬาทีมเยาวชน 1 (อายุระหว่าง 15-19 ปี) ยื่นเอกสารในระบบ 

การเข้าร่วมในการแข่งขนั/กิจกรรม (ภาพถ่าย/รูปภาพ)  ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารการขึ้นทะเบียนทีมเยาวชน 1  กับเสมาคมฯ หรือลีก ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อนักกีฬาทีมเยาวชน 2 (อายุระหว่าง 15-19 ปี) ยื่นเอกสารในระบบ 

การเข้าร่วมในการแข่งขนั/กิจกรรม (ภาพถ่าย/รูปภาพ)  ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารการขึ้นทะเบียนทีมเยาวชน 2  กับสมาคมฯ หรือลีก ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อนักกีฬาทีมเยาวชน 3 (อายุระหว่าง 10.14 ปี) ยื่นเอกสารในระบบ 

การเข้าร่วมในมินิทัวร์นาเมนต์ (ภาพถ่าย/รูปภาพ)  ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารการขึ้นทะเบียนทีมเยาวชน 3  กับสมาคมฯ หรือลีก ยื่นเอกสารในระบบ 

ทีมเยาวชน (3 กลุ่มอายุ) เช่น U19, U16, U14 ช่องกรอกข้อความ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ) 

S.02 A A A 
หลักสูตรการพัฒนานักกีฬา

เยาวชน (YDP) 

31 มีนาคม 
2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้อง: 

ก) ออกแบบและด าเนินหลักสูตรการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพและได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ
ส าหรับสโมสรนัน้ๆ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาทัง้  4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจในแท
คติค การพัฒนาเทคนิคการเล่น ด้านสมรรถนะร่างกาย และด้านจิตใจ 

ข) หาผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับนักกีฬาที่มีความสามารถ 

ค) ให้การสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล  

ง) ให้การสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการเสริมส าหรับนักกีฬาเยาวชน 

2. หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน ควรประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

ก) วัตถุประสงค์ของสโมสร 

ข) ปรัชญาการพัฒนานักกีฬาเยาวชนของสโมสร 

ค) หลักสูตรการศึกษาด้านฟุตบอลที่ออกแบบเฉพาะส าหรับนักกีฬาในแต่ละกลุ่มอายุ โดยมีการ
จัดการ ถ่ายทอด และตรวจสอบเนื้อหาโดยบุคลากรที่เมีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนานักกีฬาใน
ด้านต่างๆ  

ง) การศึกษาทางวิชาการทัว่ไปที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 

จ) กระบวนการทบทวนและแนะแนวความคิดเห็นเพื่อประเมินศักยภาพของนักกีฬา 

3. เนื้อหาของหลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน ควรที่จะมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ครอบคลุมช่วงอายุของนักกีฬาในแต่ละทีม (แนะน าให้ห่างกันสอง (2) ปีระหว่างกลุ่มอายุ) 

ข) มีความก้าวหน้าและไร้รอยต่อ สามารถเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  

ค) ได้รับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชนและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับทิศทางการเล่นฟุตบอลในแต่ละยุค 

4. เพื่อปกป้องนักกีฬาเยาวชน บุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน ควรได้
ร ับทราบนโยบายของประเทศไทยในเรื่องการคุ้มครองเด็ก กฎหมายแรงงาน และกฎหมายคุ ้มครอง
เยาวชน ตามที่ประกาศใช้โดยรัฐบาล สมาคมฯ เอเอฟซี และฟีฟ่า 

5. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่และการสนับสนุนด้านการศึกษาของนักกีฬาเยาวชน 
ทัง้ภาคบังคับและภาคเสริมภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักกีฬาเยาวชนทุกคนที่ลงทะเบ ียนในทีมเยาวชน ได้เข ้าร่วมและผ่าน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายในประเทศและ  
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ข) นักกีฬาไม่ถูกขดัขวางจากการศึกษาต่อในวิชาที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล(การศึกษา
ด้านวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพเสริม) 

ค) จัดให้มีบริการทางการแพทย์เต็มรูปแบบส าหรับนักกีฬาทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่าย
เพียงเล็กน้อย (การรักษาเชิงป้องกัน การวินิจฉัยอาการของโรค การรักษา กา รฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่านักกีฬาสามารถปฏิบัติหน้าที่
ของตนได้อย่างต่อเนื่องในฐานะนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงต่อไป)  

6. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องจัดเตรียม 

ก) แผนผังองค์กรส าหรับโครงสร้างการพัฒนานักกีฬาและเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ข) แผนการฝึกอบรมประจ าปีและโครงการพัฒนาด้านเทคนิคส าหรับทีมเยาวชนที่จ ัดท าโดยหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาเยาวชน และ/หรือ ผู้อ านวยการด้านเทคนิค  

ค) รายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนโครงสร้างการพัฒนานักกีฬา (ด้านเทคนิค การแพทย์ ธุรการ 
ฯลฯ) พร้อมคุณสมบัติข ัน้ต ่าที่ก าหนด 

ง) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนานักกีฬา (สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขนั โรงยิม ห้องสันทนาการ ห้องเรียน หอพัก ฯลฯ)  

จ) ทรัพยากรทางการเงิน (การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนโดยผู้ขอใบอนุญาต) 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

วัตถุประสงค์และปรัชญาการพัฒนาทีม ยื่นเอกสารในระบบ 

ระยะเวลาของหลักสูตรการพัฒนาเยาวชน (ควรอยู่ระหว่าง 3-7 ปี) ช่องกรอกช่วงวันที่ 

แผนผังองค์กรที่แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมเยาวชน ฯลฯ ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อ คุณสมบัติ ฯลฯ  ยื่นเอกสารในระบบ 

โ คร งสร ้า งพื ้น ฐ านที ่พ ร ้อม ใช ้ใ น ง านพ ัฒนา เย าวชน  (สถานที่
ฝึกอบรม) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

รายงานผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ยื่นเอกสารในระบบ 

ทรัพยากรทางการเงิน (การจ ัดสรรงบประมาณ, การสนับสนุนจาก
ภายนอก) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

โปรแกรมการศึกษาด้านกีฬาฟุตบอล (แทคติค เทคนิค  สมรรถนะ
ร่างกาย และจิตใจ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

การศึกษาทัว่ๆ ไปที่นอกเหนือจากกีฬาฟุตบอล (โรงเรียน)  ยื่นเอกสารในระบบ 
บร ิการทางการแพทย์ส าหร ับนักกีฬาเยาวชน (รวมถึงการตรวจ
สุขภาพ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ) 

S.03 A A A 
บริการทางการแพทย์ส าหรับ

นักกีฬาที่มีสัญญา 

31 มีนาคม 
2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องจ ัดให้นักกีฬาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนในสโมสรสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์

อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงงบริการต่อไปนี้  

ก) การตรวจสุขภาพประจ าปี รวมถึงการตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจส าหรับนักกีฬาทุกคนที่มี
สิทธิลงเล่นในทีมชุดแรก 

ข) ประกันสุขภาพส าหรับนักกีฬาที่ลงนามในสัญญากับสโมสรแล้ว 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารประจ าตัวนักกีฬา ยื่นเอกสารในระบบ 

รูปถ่าย (ขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง) ยื่นเอกสารในระบบ 

รายงานทางการแพทย์ส าหรับนักกีฬาแต่ละคน ยื่นเอกสารในระบบ 

จ านวนนักกีฬาที่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ช่องกรอกตัวเลข 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ) 

S.04 B B B 
โครงการส าหรับนักกีฬาที่
เป็นเด็กเล็ก (Grassroots 

programme) 

31 มีนาคม 
2564 

 
1. เด็กอายุต ่ากว่า 13 ปีจะถูกรวมอยู่ในโครงการส าหรับเด็กเล็ก (Grassroots programme) และ/หรือ 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR programmes) 

2. ผู ้ขอใบอนุญาตต้องเปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนได้เข ้ามีส่วนร่วมและจ ัด  กิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจ า
เพื่อให้นักกีฬามีโอกาสในการเข้าร่วมที่เท่าเทียมกัน 

3. กิจกรรมที่จ ัดต้องประกอบด้วย เด็กอย่างน้อย 40 คนที่เล่นในสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานโดยแบ่ง
ออกเป็นสนามเล็กจ านวน 4 สนาม และเล่นแบบ 5 ต่อ 5 

4. กิจกรรมฟุตบอลส าหรับเด็กเล็กจะต้องเป็นไปตามปรัชญาการด าเนินการของเอเอฟซีส าหรับเด็กอายุ 6 
ถึง 12 ปี 
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5. งานในส่วนนี้สามารถด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ ันธม ิตรหร ือผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเส ียต่าง ๆ โดยสามารถอ้างอิงรูปแบบการจดั
กิจกรรมได้จากเอกสารการจ ัดกิจกรรมส าหร ับเด็กเล็กของเอเอฟซี (AFC Grassroots Framework 
Policy) 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด โ ค ร ง ก า ร ส า ห ร ับ น ัก ก ีฬ า ที ่เ ป็น เ ด ็ก เ ล ็ก  (Grassroots 
programme) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายกิจกรรมจ านวน 5 ภาพ ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อนักกีฬาพร้อมที่อยู่ ชื่อผู้ปกครอง และวันเกิด  ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

S.05 B B B โครงการด้านการศึกษา 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ฝึกสอนด้านเทคนิคทัง้หมด (หรือของทีม

ชุดใหญ่เป็นอย่างน้อย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ก) คุณธรรมในวงการกีฬาและการล็อกผลการแข่งขนั 

ข) กฎของฟีฟ่าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขนั (FIFA Laws of the Game) 

ค) การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น 

ง) ประเด็นอื่น ๆ ที่เอเอฟซีก าหนดหรือจัดโดยสมาคมฯ 

2. การจัดกิจกรรมเหล่านี้ต้องด าเนินการจ ัดโดยผู้ขอใบอนุญาตเอง หรือ สมาคมฯ ร และองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  โดยจัดขึ้นในช่วงปีก่อนฤดูกาลแข่งขนัที่จะได้รับใบอนุญาต  

โดยจะถ ือว่าผู ้ขอใบอนุญาตได้ปฏ ิบ ัต ิตามหล ักเกณฑ์ในส่วนนี้เมื่อผู ้ขอใบอนุญาตสามารถแสดง
หลักฐานว่าบุคคลที่ระบุไว้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จ ัดขึ้นจริงๆ 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ยื่นเอกสารในระบบ 

วันที่จ ัดกิจกรรม ช่องกรอกช่วงวันที่ 

ตารางกิจกรรม ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม ยื่นเอกสารในระบบ 
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รายชื่อวิทยากร ยื่นเอกสารในระบบ 
 

 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ) 

S.06 C C C 
โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR programme) 

31 มีนาคม 
2564 

 

1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องก าหนดกลยุทธ์และด าเนินการเพื่อ โปรโมทสโมสรและการแข่งขนั ตลอดจนสะท้อน
ประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสังคมและกีฬาฟุตบอล  

2. ผู้ขอใบอนุญาตควรสนับสนุนให้มีการริเริ่มและรณรงค์ให้มีการปฏิบ ัติตามกลยุทธ์และโครงการต่างๆ 
ของผู้ขอใบอนุญาต สมาคมฯ ลีก เอเอฟซี และฟีฟ่า 

3. โครงการดังกล่าวควรเกี่ยวโยงและสร้างความสัมพันธ์ก ับชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ 

ก) การสร้างและขยายฐานแฟนคลับ 

ข) การสร้างกลุ่มอาสาสมัคร 

ค) การจัดกิจกรรมฟุตบอลระดับรากหญ้าหรือเด็กเล็ก การริเริ่มและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน 

ง) การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับชุมชน  

จ) การสร้างฐานการตลาด การสร้างแบรนด์ การจ าหน่ายสินค้า ผู ้สนับสนุน และพันธมิตรทาง
การค้า 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

โครงการโปรโมตสโมสร ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ช่องกรอกข้อความ 

วันที่จ ัดกิจกรรม ช่องกรอกช่วงวันที่ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายกิจกรรม ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในปะเทศ) 

S.07 C C C อคาเดมีเยาวชนของสโมสร 
31 มีนาคม 

2564 

 
ผู้ขอใบอนุญาตต้องจัดตัง้อคาเดมีเยาวชนของสโมสร โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามหลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน 
 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ภาพถ่ายสิ่งอ านวยความสะดวกในอคาเดมี ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารระบุกรรมสิทธิใ์นการเป็นเจ้าของอคาเดมี ยื่นเอกสารในระบบ 

โครงสร้างองค์กร ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อผู้ฝึกสอนและคุณสมบัติ ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่อยู่ของอคาเดมี ช่องกรอกข้อความ 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวก ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อนักเรียน และ/หรือนักกีฬา ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ) 

S.08 C C C 
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทาง

เชื้อชาติ 
31 มีนาคม 

2564 

 
ผู้ขอใบอนุญาตต้องก าหนดนโยบายเพื่อจัดการกับการเหยียดเชื้อชาติในวงการฟุตบอล  
 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

เอกสารนโยบายเพื่อจัดการกับการเหยียดเชื้อชาติภายในสโมสร ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 33 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 
 
 

หลกัเกณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

10.1 วตัถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานคือ  

1. ผู้ขอใบอนุญาตมีสนามแข่งขนัส าหรับการแข่งขนัในระดับเอเอฟซี รวมถึงการแข่งขนัภายในประเทศ
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพ ียงพอส าหร ับนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ท ีม ผู ้ชม แขกวีไอพี สื่อมวลชน 
ทีมงานถ่ายทอดสด และสปอนเซอร์ 

2. ผู้ขอใบอนุญาตมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและเทคนิค
ให้แก่นักกีฬา 

10.2 หลกัเกณฑ์ 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.01 A A A 
สนามแข่งขนัที่ได้รับการอนุมัติ

ส าหรับใช้ในการแข่งขนั 
30 เมษายน 

2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตต้องมีสนามแข่งขนัส าหร ับการแข่งขนัในระด ับเอเอฟซี, ไทยลีก 1 และ 2  โดยผู ้ขอ

ใบอนุญาตสามารถที่จะ 

ก) เป็นเจ้าของสนามแข่งขนัเอง หรือ 

ข) จ ัดท าส ัญญาเป็นลายล ักษณ์อ ักษรกับเจ ้าของ สนามแข่งขนัที่ต ้องการจะใช ้งาน โดยส ัญญา
ดังกล่าวจะต้องร ับประกันการใช้สนามส าหร ับการแข่งขนัของเอเอฟซีและการแข่งขนัไทยลีก
ทัง้หมดในปี 2564 ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ในการเข้าร่วมการแข่งขนั 

2. สนามแข่งขนัต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในระเบียบต่างๆ ดังนี้ : 

ก) ระเบียบว่าด้วยสนามแข่งขนัเพื่อการแข่งขนัในระดับเอแอฟซีและไทยลีก 

ข) คู่มือ/ข้อบังคับในการจัดการแข่งขนัของเอเอฟซีและไทยลีก และ 

ค) เอกสารแนะน าว่าด้วยไฟส่องสว่างส าหรับสนามแข่งขนัของเอเอฟซี  

3. สนามแข่งขนัที่จะใช้ในการแข่งขนัต้องได้ร ับความเห็นชอบจากสมาคมฯ หรือไทยลีกและตัง้อยู่ในเมือง
เดียวกับที่ผู้ได้ร ับใบอนุญาตมีภูมิล าเนาอยู่ ในกรณีที่สนามแข่งขนัมิได้ตัง้อยู่ในเมืองที่ผู้ร ับใบอนุญาตมี
ภูมิล าเนา ผู้ร ับใบอนุญาตต้องระบุเหตุผลแห่งการนัน้  

 

 

 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 
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รายการตรวจสอบสนามแข่งขนั (Stadium Checklist) ยื่นเอกสารในระบบ 

อัปโหลดภาพถ่าย / ภาพส่วนต่างๆ ของสนามแข่งขนั ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิห์รือสัญญาที่ท ากับเจ้าของสนามแข่งขนั ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงการจองสนามแข่งขนัส าหรับการแข่งขนัในปี 2564 ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่ตัง้สนามแข่งขนั ช่องกรอกข้อความ 

ความจุของสนามแข่งขนั ช่องกรอกข้อความ 

รายงานหรือหนังสือร ับรองค่าส่องสว่างของไฟสนาม  (อายุไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันครบก าหนดยื่นเอกสาร) จากบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อรับรองว่าระบบไฟที่
ใช ้ในสนามแข่งขนัเป็นไปตามข ้อบ ังค ับที่ระบุไว้ในข้อบ ังค ับของไทยลีก 
รวมถึงค าแนะน าเกี่ยวกับไฟสนามของเอเอฟซี (โดยเฉพาะกรณีของสโมสร
ที่ขอใบอนุญาตเพื่อเข้าร่วมการแข่งขนัทุกประเภทของเอเอฟซี)  

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.02 A A A 
หนังสือรับรองความปลอดภัย

สนามแข่งขนั 
30 เมษายน 

2564 

 
สนามต้องได้ร ับการร ับรองความปลอดภัย การร ับรองด ังกล่าวต้องเป็นไปตามหล ักเกณฑ์ที่กฎหมายใน
ประเทศ/ท้องถิ่นก าหนดและต้องมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หากไม่มีกฎหมายดังกล่าว ผู้ออก
ใบอนุญาตต้องจัดให้มีข้อก าหนดเพื่อการออกใบรับรองความปลอดภัยของสนามแข่งขนั ตลอดจนขัน้ตอนต่าง 
ๆ ที่ต้องปฏิบัติโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม (เช่น หน่วยงานความมัน่คงใน
พื้นที่ โรงพยาบาลในพื้นที่ หน่วยดับเพลิง ต ารวจ ฯลฯ)  

หนังสือรับรองต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

ก) สถานะความปลอดภัยของโครงสร้างสนามแข่งขนัและการสร้างที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  

ข) ค าชี้แจงการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ  

ค) การให้ความเห็นชอบกับความจุทัง้หมดของสนามแข่งขนั (ที่นัง่ส่วนบุคคล ระเบียง และจ านวนผู้เข้าชม
ทัง้หมด)  

ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจต้องมีอายุไม่เกินสอง (2) ปีนับจากวันเริ่มต้นฤดูกาลแข่งขนั ไทยลีกที่
เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองความปลอดภัย  ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือรับรองความปลอดภัยของสนามแข่งขนั ยื่นเอกสารในระบบ 

วันที่ออกหนังสือรับรอง ช่องกรอกวันที่ 

วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ ช่องกรอกวันที่ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.03 A A A 
แผนอพยพส าหรับสนามแข่ง

ขนั 
30 เมษายน 

2564 

 
1. หน่วยงานที่เหมาะสม (เช่น หน่วยงานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ของ

ร ัฐที่ม ีอ านาจ หรือบริษัทอื่นใดที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ร ับความเห็นชอบ ฯลฯ) ต้องให้ความ
เห็นชอบกับแผนอพยพเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสามารถล าเลียงคนทัง้หมดออกจาก สนามแข่งขนัในกรณี
ฉุกเฉินตามกฎหมายของประเทศที่สนามแข่งขนัตัง้อยู่ ทัง้นี้ แผนอพยพดังกล่าวควรระบุระยะเวลาที่ใช้
ในการอพยพด้วย 

2. ในกรณีที่ไม่ม ีกฎหมายดังกล่าว ให้ผู ้ออกใบอนุญาตก าหนดรายละเอียดของแผนอพยพ  อันรวมถึง
ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพและหน่วยงานที่ให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
เจ้าหน้าที่ร ัฐผู้มีอ านาจ (เช่น หน่วยงานความมัน่คงในพื้นที่ โรงพยาบาลในพื้นที่ หน่วยดับเพลิง ต ารวจ 
ฯลฯ)  

3. แผนผังทางเดินแยกประเภทตามสีแสดงเส้นทางอพยพควรมีลักษณะที่ เด่นชัด สังเกตเห็นได้ง่าย 

4. เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการ และพนักงานของสนามแข่งขนัต้องร ับทราบแผนอพยพ
ดังกล่าว 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

แผนอพยพ ยื่นเอกสารในระบบ 

แผนผังทางเดินแยกประเภทตามสี ยื่นเอกสารในระบบ 

ชื่อหน่วยงานผู้ให้ความเห็นชอบ ช่องกรอกข้อความ 

วันที่ให้ความเห็นชอบ ช่องกรอกวันที่ 

วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ ช่องกรอกวันที่ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.04 A A A 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ

ฝึกซ้อม  
30 เมษายน 

2564 

 
ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี โดยผู้ขอใบอนุญาตอาจ  

ก) เป็นเจ้าของสนามฝึกซ้อม หรือ 
ข) จัดท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าของสนามฝึกซ้อม 

สัญญาดังกล่าวต้องรับประกันการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อการฝึกซ้อมตลอดฤดูกาลที่ได้ร ับใบอนุญาต 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิห์รือสัญญาที่ท ากับเจ้าของสนาม ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่ตัง้สนามฝึกซ้อม ช่องกรอกข้อความ 

ภาพถ่ายสนามฝึกซ้อม ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายการฝึกซ้อมของทีม ณ สนามฝึกซ้อมนัน้ๆ ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.05 A A A 
ความปลอดภัยของสนามแข่ง

ขนั 
30 เมษายน 

2564 

 
ขึ้นอยู่ก ับกฎหมายของประเทศนัน้ๆ ผู้ขอใบอนุญาตต้องก าหนดให้มีข ้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรับ
สนามแข่งขนัที่ตนเองใช้งาน ในกรณีที่ไม่ม ีกฎหมายดังกล่าว ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องก าหนดรายละเอียด
ดังกล่าวและด าเนินการตามข้อก าหนดนัน้ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ก) ทุกส่วนของสนามแข่งขนัและที่นั ง่ รวมถึงทางเข้า ทางออก บันได ประตู ทางเดิน และหลังคา พื้นที่
สาธารณะ พื้นที่ส่วนบุคคล ห้องต่าง ๆ ฯลฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย  

ข) ทางเดินและบันไดสาธารณะทัง้หมดในพื้นที่ที่ผู้ชมการแข่งขนัเข้าถึงจะต้องทาด้วยสีสด (เช่น สีเหลือง) 
รวมถึงประตูทัง้หมดที่ผู้เข้าชมการแข่งข ันต้องผ่านเพื่อเข้าสู่พื้นที่การแข่งข ัน  และประตูทางเข้า-ออก
ทัง้หมดที่ให้ผู้เข้าชมการแข่งขนัเข้า-ออกจากสนามแข่งขนั 

ค) ห้ามมิให้ม ีว ัตถุกีดขวางบริเวณทางเดินสาธารณะ ทางเดิน บ ันได ประตู รัว้  ฯลฯ ในลักษณะที่อาจ
ขดัขวางการสัญจรของผู้ชมในระหว่างการแข่งขนั  

ง) ประตูทางออกและประตูรัว้ทัง้หมดในสนามแข่งขันและประตูทัง้หมดที่ผู้เข้าชมการแข่งขันต้องผ่านเพื่อ
เข้าสู่พื้นที่การแข่งขนัจะต้องเปิดออกในทิศทางตรงกันข้ามกับผู้ชมและจะต้องปลดล็อกขณะที่ผู้ชมอยู่
ในสนามแข่งขนั โดยมีเจ้าหน้าที่ของสนามแข่งขนัประจ าทุกประตูตลอดเวลาที่มีการแข่งขนัเพื่อป้องกัน
การใช้ประตูหร ือเส้นทางสัญจรที่ไม่ถูกต้องและเพื่ออ านวยความสะดวกกรณีที่ม ีการอพยพฉุกเฉิน 
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการเข้าสู่ สนามแข่งขนัโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาจมีการติดตัง้
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อุปกรณ์ล็อกที่ประตูเหล่านี้ซึ่งสามารถเปิดออกได้โดยง่ายและรวดเร็วจากภายใน ทัง้นี้ ห้ามมิให้ล็อก
ประตูดังกล่าวด้วยกุญแจในช่วงเวลาที่ผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขนัไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

จ) เพื่อป้องกันผู้ที่อยู่ในสนามหรือในส่วนอื่น ๆ ของสนามแข่งขนัจากฟ้าผ่า ควรมีการติดตัง้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมในสนามแข่งขนั 

ฉ) ผู้จ ัดกิจกรรมและหน่วยงานด้านความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยของ สนามแข่งข ันต้อง
สามารถสื่อสารก ับผู ้ชมภายในและภายนอกสนามได้ผ่านทางระบบเส ียงประกาศสาธารณะที ่มี
ประส ิทธ ิภาพและเชื่อถ ือได ้ (ล าโพง) และ/ หร ือ ผ่านทางป้ายบอกทาง และ/หร ือ หน้าจอแสดง
ภาพเคลื่อนไหวบริเวณสนามแข่งขนั  

ช) ต้องมีแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกด้านในขณะที่มี
การแข่งขนั เช่น ระบบการจ าหน่ายตัว๋ การค ัดกรองผู ้ชม แผนการค ัดแยกผู ้ชม การกระจายฝูงชน 
บริการทางการแพทย์ มาตรการด าเนินการกรณีเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าดับ หรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ  

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

แผนความปลอดภัยและการร ักษาความปลอดภัยในการจ ัดการแข่งข ัน
ฟุตบอล (รวมถึงมาตรการด าเนินการกรณีเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าดับ หรือกรณี
ฉุกเฉินอื่น ๆ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

วันที่ท าแผนความปลอดภัย ช่องกรอกวันที่ 

ขัน้ตอนด าเนินงานหลักตามเอกสารแผนความปลอดภัย  ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดจ านวน 10-15 ภาพ ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด  
(ในประเทศ)  

I.06 B B C 
สถานที่ฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนา

นักกีฬา 
30 เมษายน 

2564 

 
อย่างน้อยที่สุด โครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนานักกีฬาจะต้องประกอบด้วย 

ก) สถานที่ฝึกซ้อมกลางแจ้ง 
ข) สถานที่ฝึกซ้อมในร่ม 
ค) ห้องแต่งตัว 
ง) ห้องพยาบาลหรือพื้นที่ส าหรับการปฐมพยาบาล ณ สถานที่ฝึกซ้อม 
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รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิห์รือสัญญาที่ท ากับเจ้าของสถานที่  ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายห้องพยาบาลหรือกล่องเครื่องมือปฐมพยาบาล  ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่ตัง้สถานที่ฝึกซ้อม ช่องกรอกข้อความ 

ภาพถ่ายสถานที่ฝึกซ้อม ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่ตัง้สถานที่ฝึกซ้อมในร่ม ช่องกรอกข้อความ 

ภาพถ่ายสถานที่ฝึกซ้อมในร่ม ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.07 B B B 
ข้อบังคับทัว่ไปในการใช้งาน

สนามแข่งขนั 
30 เมษายน 

2564 

 
สนามกีฬาแต่ละแห่งต้องมีข ้อบังคับทัว่ไปของสนามแข่งขนั และปิดประกาศไว้ในที่ที่ที่ผู ้เข ้าชมการแข่งขนั
สามารถมองเห็น โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

ก) สิทธิในการเข้าใช้สถานที่ 
ข) การยกเลิกหรือการเลื่อนการแข่งขนั/กิจกรรม  
ค) รายละเอียดข้อห้ามและบทลงโทษ เช่น การห้ามเข้าไปในสนามระหว่างการแข่งขนั การขว้างปาสิ่งของ 

การใช้ภาษาที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสม พฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติ ฯลฯ  
ง) ข้อห้ามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พลุไฟ ป้ายแบนเนอร์ ฯลฯ  
จ) ระเบียบเกี่ยวกับที่นัง่ 
ฉ) การกระท าต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การเชิญออกจากสนามแข่งขนั 
ช) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะส าหรับสนามแข่งขนั 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ข้อบังคับทัว่ไปของสนามแข่งขนั ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายแสดงการปิดประกาศข้อบังคับทัว่ไปของสนามแข่งขนั (ไม่เกิน 10 
ภาพ)  

ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.08 B B C  ผู้ชมทุพพลภาพ 
30 เมษายน 

2564 

ผู้ออกใบอนุญาตต้องจัดให้มีข้อก าหนดเพื่อรองรับผู้ชมทุพพลภาพและผู้ติดตามให้สามารถเข้าใช้สถานที่ได้
อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ภาพถ่ายจ านวน 3-5 ใบ แสดงบริเวณที่จ ัดไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ชมทุพพลภาพ 

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

I.09 C C C 
ป้ายประกาศ 

และป้ายบอกทางของ
สนามแข่งขนั 

30 เมษายน 
2564 

 
1. ป้ายบอกทางสาธารณะทัง้หมดทัง้ที่อยู่ภายในและภายนอกสนามแข่งขนัต้องแสดงด้วยภาพที่เข้าใจได้

ในระดับสากล 

2. ต้องมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนบริเวณทางเข้าสนามแข่งขนัและบริเวณโดยรอบเพื่อชี้ทางไปยังส่วนต่างๆ  
ของสนามแข่งขนั 

3. ข้อมูลต่างๆ บนบัตรผ่านประตูต้องสัมพันธ์กับข้อมูลป้ายบอกทางที่ให้ไว้ทัง้ในและนอกสนามแข่งขนั 
และบัตรผ่านประตูต้องระบุต าแหน่งที่นัง่อย่างชัดเจน  

4. การใช้แถบสีที่บัตรผ่านประตูจะช่วยให้การท างานบริเวณหน้าประตู สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ต้นขัว้ตัว๋
ที่เก็บรักษาไว้จะต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมการแข่งขนัเมื่อเข้าสู่ภายในสนามแข่งขนั แ ล ะ
ต้องมีผังทางเดินขนาดใหญ่เพื่อบอกทางแก่ผู้เข้าชม 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ภาพถ่ายจ านวน 5 -10 ใบ แสดงป้ายส ัญล ักษณ์ต่าง  ๆ ทัง้ ในและนอก
สนามแข่งขนั 

ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลกัเกณฑ์ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ 

11.1 วตัถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการคือ  

ก) ผู้ขอใบอนุญาตมีการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ 

ข) ผู้ขอใบอนุญาตมีผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษา ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ค) นักกีฬาของทีมชุดใหญ่และทีมอื่น ๆ ได้ร ับการฝึกฝนโดยผู้ฝึกสอนที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ร ับ
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทีมที่จ าเป็น 

11.2 หลกัเกณฑ์ 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.01 A A A ส านักงานสโมสร 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีพื้นที่ส านักงานเพื่อด าเนินการบริหาร  

2. ส านักงานต้องกว้างขวางเพียงพอพร้อมโครงสร้างพื้นฐานขัน้ต ่าที่จ าเป็น ได้แก่ โทรศัพท์  โทรสาร และ
อีเมล 

3. ผู ้ขอใบอนุญาตต้องแต่งตัง้ เจ ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งที่ม ีความเชี่ยวชาญเพื่อด าเนินธุรกรรมประจ าวนั 
นอกจากนี้ ยังต้อมัน่ใจว่าส านักงานของผู้ขอใบอนุญาตนัน้เปิดกว้างพร้อมส าหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้
ออกใบอนุญาตและสาธารณชน 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์นพื้นที่หรือสัญญาเช่า  ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่อยู่ของส านักงานสโมสร ช่องกรอกข้อความ 

รายการอุปกรณ์ ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายสถานที่พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ที่อยู่อีเมลทางการของสโมสร ช่องกรอกข้อความ 

เว็บไซต์ทางการของสโมสร ช่องกรอกข้อความ 

หมายเลขโทรศัพท์ทางการของสโมสร ช่องกรอกข้อความ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
ในประเทศ)  

P.02 A A A ผู้จ ัดการทัว่ไป 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้ผู ้จ ัดการทัว่ไปเพื่อร ับผ ิดชอบในการด าเนินธุรกรรมประจ าว ัน (งาน

ปฏิบัติการ) 

2. การแต่งตัง้จะต้องกระท าโดยส่วนงานที่เหมาะสมของผู้ขอใบอนุญาต (เช่น คณะกรรมการบริหาร)  

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลผู้จ ัดการทัว่ไป ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

ประวัติการท างานของผู้จ ัดการทัว่ไป ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.03 A A A เจ้าหน้าที่การเงิน 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องแต่งตัง้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อรับผิดชอบธุรกรรมด้านการเงิน  

2. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้  

ก) วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง หรือ  

ข) วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ 

ค) การรับรองความสามารถที่ออกโดยผู้ออกใบอนุญาตโดยอาศัยประสบการณ์ด้านการเงินอย่าง
น้อย 3 ปี 
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รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลเจ้าหน้าที่การเงิน ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด  
(ในประเทศ)  

P.04 A A A เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยเพื่อรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย  

2. เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้  

ก) หนังสือร ับรองการเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยตามกฎหมายของ
ประเทศ หรือ 

ข) วุฒิบ ัตรด้านความปลอดภัยและความมัน่คงตามหลักสูตรเฉพาะที่ออกโดยสมาคม ฯ หรือโดย
องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากรัฐ หรือ 

ค) เอกสารรับรองความสามารถที่ได้ร ับการอนุมัติจากสมาคมฯ จากการเข้าร่วมในหลักสูตรด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสมาคมฯ และมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่ง (1) 
ปีในเรื่องดังกล่าว 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย  ช่องกรอกข้อความ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.05 A A A เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชนเพื่อรับผิดชอบเรื่องสื่อต่าง ๆ  

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชนต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้  

ก) อนุปริญญาด้านวารสารศาสตร์ 

ข) ส าเร็จหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคมฯ หรือองค์กรที่ได้ร ับการยอมรับจาก
สมาคมฯ 

ค) มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและที่ได้ร ับความเห็นชอบจากสมาคมฯ โดยต้องมีประสบการณ์
อย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีในเรื่องดังกล่าว  

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลเจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.06 A A A แพทย์ 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้แพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการระหว่างการแข่งขนั

และการฝึกซ้อม ตลอดจนเพื่อป้องกันการเสพสารต้องห้าม  

2. คุณสมบัติของแพทย์จะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติที่เหมาะสม  

3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์จะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสมาคมฯ และ/หรือลีก 
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รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลแพทย์ ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.07 A A A นักกายภาพบ าบัด 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้นักกายภาพบ าบ ัดอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนเพื่อร ับผิดชอบงานด้านการ

รักษาพยาบาลและการนวดระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขนัของทีมชุดใหญ่ 

2. นักกายภาพบ าบัดต้องมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติที่เหมาะสม  

3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักกายภาพบ าบัดจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสมาคมฯ และ/หรือลีก 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลนักกายภาพบ าบัด ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.08 A A A 
หัวหน้าผู้ฝึกสอน 
ส าหรับทีมชุดใหญ่ 

31 มีนาคม 
2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อรับผิดชอบการฝึกสอนเทคนิคกีฬาฟุตบอลทัง้หมด

ส าหรับทีมชุดใหญ่ นอกจากนี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนอาจมีส่วนร่วมกับการฝึกสอนทีมส ารองของสโมสรด้วย  

2. หัวหน้าผู้ฝึกสอนต้อง 

ก) ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ Minimum Coaching Requirements (MCR) ที่เอเอฟซี
ก าหนดไว้ส าหรับการแข่งขนัระดับสโมสรของเอเอฟซี และตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้าย 2 
ของระเบียบฉบับนี้ส าหรับการแข่งขนัภายในประเทศ  

ข) ได ้ร ับหนังส ือ ร ับรอง เท ียบระด ับ ใบอนุญาต  หร ือ  Recognition of Coaching Competence 
(RECC) ที่ออกโดยเอเอฟซีตามข้อบ ังค ับ  ในกรณีที่ห ัวหน้าผู ้ฝึกสอนส าหร ับท ีมชุดใหญ่ไม่มี
เอกสารหรือหนังสือรับรองที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้นหรือ  

ค) ได ้เ ริ ่มหล ักส ูตรการศ ึกษาที ่จ า เป็นซึ ่ง ได ้ร ับการยอมร ับจากเอเอฟซ ีแล ้ว เพื่อ ใ ห ้ได ้ม าซึ ่ง
ประกาศนียบัตรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้น  

3. หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสมาคมฯ และด าเนินการโดยส่วนงานที่เหมาะสม
ของผู้ขอใบอนุญาต 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส าหรับทีมชุดใหญ่ ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (คุณสมบัติข ัน้ต ่า  ”เอเอฟซี โปร ไลเซนส์” ส าหรับ
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก; ”เอเอฟซี โปร ไลเซนส์” ส าหรับไทยลีก 1 และ “เอ
เอฟซ ี เอ  ไลเซนส ์”  ส าหร ับไทยล ีก  2  หร ือ  หนังส ือร ับรอง เท ียบระด ับ
ใบอนุญาต RECC) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.09 A A A 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

ส าหรับทีมชุดใหญ่ 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้ผู ้ช่วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเพื่อช่วยหัวหน้าผู ้ฝึกสอนรับผิดชอบการฝึกสอน

เทคนิคกีฬาฟุตบอลทัง้หมดส าหรับทีมชุดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนอาจมีส่วนร่วมกับการ
ฝึกสอนทีมส ารองของสโมสรด้วย 

2. ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนส าหรับทีมชุดใหญ่ต้อง 

ก) ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ Minimum Coaching Requirements (MCR) ที่เอเอฟซี
ก าหนดไว้ส าหรับการแข่งขนัระดับสโมสรของเอเอฟซี และตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้าย 2 
ของระเบียบฉบับนี้ส าหรับการแข่งขนัภายในประเทศ  

ข) ได ้ร ับหนังส ือ ร ับรอง เท ียบระด ับ ใบอนุญาต  หร ือ  Recognition of Coaching Competence 
(RECC) ที่ออกโดยเอเอฟซีตามข้อบังคับ ในกรณีที่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนส าหรับทีมชุดใหญ่ไม่มี
เอกสารหรือหนังสือรับรองที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้นหรือ  

ค) ได ้เ ริ ่มหล ักส ูตรการศ ึกษาที ่จ า เป็นซึ ่ง ได ้ร ับการยอมร ับจากเอเอฟซ ีแล ้ว เพื่อ ให ้ได ้ม าซึ ่ง
ประกาศนียบัตรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้น  

3. ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสมาคมที่เป็นสมาชิกและด าเนินการโดยส่วน
งานที่เหมาะสมของผู้ขอใบอนุญาต 
 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนส าหรับทีมชุดใหญ่ ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (คุณสมบัติข ัน้ต ่า : “เอเอฟซี เอ ไลเซนส์” ส าหรับ
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก; “เอเอฟซี เอ ไลเซนส์” ส าหรับไทยลีก 1 และ  “เอ
เอฟซ ี บ ี ไล เซนส ์” ส าหร ับ ไทยล ีก  2  หร ือ  หนังส ือ ร ับรอง เท ียบระด ับ
ใบอนุญาต RECC) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.10 A A A หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตต้องแต่งตัง้ห ัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน  เพื่อร ับผิดชอบในการจ ัดการและด าเนินการ

พัฒนาเยาวชนในทุกด้าน รวมถึงการด าเนินหลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน (YDP) ด้วย 

2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชนต้อง: 

ก) ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ Minimum Coaching Requirements (MCR) ที่เอเอฟซี
ก าหนดไว้ส าหรับการแข่งขนัระดับสโมสรของเอเอฟซี และตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้าย 2 
ของระเบียบฉบับนี้ส าหรับการแข่งขนัภายในประเทศ  

ข) ได้เริ่มหลักสูตรการศึกษาที่จ าเป็นซึ่งได้ร ับการยอมรับจากเอเอฟซีเพื่อให้ได้ร ับใบรับรองตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้น 

ค) มีประสบการณ์การฝึกสอนเยาวชนที่เฉพาะเจาะจง และ/หรือ มีใบรับรอง/คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกสอนและบริหารจัดการนักกีฬาเยาวชน 

ง) มีท ักษะด้านการจ ัดการและการบร ิหารที่ด ีเพื่อให้สามารถด าเนินงานตามโครงกา รกิจกรรม 
บทบาท และหน้าที่ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถร่วมมือกับบุคลากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างดี 

3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชนจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสมาคมฯ และด าเนินการโดยหน่วยงานที่
เหมาะสมของผู้ขอใบอนุญาต 
 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน รายละเอียดเจ้าหน้าที่ทีม 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (คุณสมบัติข ัน้ต ่า : “เอเอฟซี เอ ไลเซนส์” หรือ 
หนังสือรับรองเทียบระดับใบอนุญาต RECC  

ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.11 A A A ผู้ฝึกสอนเยาวชน 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้ผู้ฝึกสอนเยาวชนเพื่อรับผิดชอบการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทัง้หมดของทีม

เยาวชนแต่ละทีม 

2. ผู้ฝึกสอนเยาวชนต้อง 

ก) ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ Minimum Coaching Requirements (MCR) ที่เอเอฟซี
ก าหนดไว้ส าหรับการแข่งขนัระดับสโมสรของเอเอฟซี และตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้าย 2 
ของระเบียบฉบับนี้ส าหรับการแข่งขนัภายในประเทศ  

ข) ประสบการณ์การฝึกสอนเยาวชน และ/หรือ มีใบรับรอง/คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนและ
บริหารจัดการนักกีฬาเยาวชน 

ค) มีความสามารถในการน าโปรแกรมทางเทคนิคไปใช้อย่างมีประสิทธ ิภาพเพื่อพ ัฒนานักกีฬา
เยาวชนชัน้ยอด โดยสามารถร่วมมือกับบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี  

3. ผู้ฝึกสอนเยาวชนจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับสมาคมฯ และด าเนินการโดยหน่วยงานที่เหมาะสม
ของผู้ขอใบอนุญาต 
 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

จ านวนผู้ฝึกสอนเยาวชน ช่องกรอกตัวเลข 

รายละเอียดของผู้ฝึกสอนเยาวชนคนที่หนึ่ง รายละเอียดเจ้าหน้าที่ทีม 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงานผู้ฝึกสอนเยาวชนคนที่หนึ่ง  ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่องวันที่ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (คุณสมบัติข ัน้ต ่า : ”เอเอฟซี บี ไลเซนส์” หรือ 
หนังสือรับรองเทียบระดับใบอนุญาต RECC  

ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดของผู้ฝึกสอนเยาวชนคนที่สอง  รายละเอียดเจ้าหน้าที่ทีม 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงานผู้ฝึกสอนเยาวชนคนที่สอง  ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่องวันที่ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (คุณสมบัติข ัน้ต ่า :  ”เอเอฟซี บี ไลเซนส์” หรือ 
หนังสือรับรองเทียบระดับใบอนุญาต RECC 

ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.12 A A A 
เจ้าหน้าที่บริการด้านความ

ปลอดภัย 
31 มีนาคม 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่บริการด้านความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อความ ดูแล

จัดการและอ านวยความสะดวกด้านปลอดภัยในการแข่งขันนัดเหย้า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
ส่วนนี้ ผู้ขอใบอนุญาตต้อง 

ก) ว่าจ้างเจ้าหน้าที่บริการด้านความปลอดภัย  หรือ 

ข) ท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าของสนามแข่งขนัที่มีเจ้าหน้าที่บริการด้านความปลอดภัย
หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยภายนอกที่มีเจ้าหน้าที่บริการด้านความปลอดภัย   

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต  ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยหร ือเจ ้าหน้าที่บร ิการด ้านความ
ปลอดภัย 

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.13 A A A 
สิทธิ ความรับผิดชอบ และ

หน้าที่ 
31 มีนาคม 

2564 

 
สิทธิ ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของผู้ขอใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ P.01-P.12 และข้อ P.16 นัน้ต้องระบุ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของผู้จ ัดการทัว่ไป (ลงลายมือชื่อ)  ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงิน (ลงลายมือชื่อ)     ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย (ลงลายมือชื่อ)  ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน (ลงลายมือชื่อ)    ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของแพทย์ (ลงลายมือชื่อ)     ยื่นเอกสารในระบบ 
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รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของนักกายภาพบ าบัด (ลงลายมือชื่อ)   ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของหัวหน้าผู้ฝึกสอนส าหรับทีมชุดใหญ่  
(ลงลายมือชื่อ)     

ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนส าหรับทีมชุดใหญ่   
(ลงลายมือชื่อ)   

ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน (ลงลายมือชื่อ)     ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของผู้ฝึกสอนเยาวชน (ลงลายมือชื่อ)     ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านการขอใบอนุญาตสโมสร (ลง
ลายมือชื่อ)     

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.14 A A A 
หน้าที่ในการเปลี่ยนตัว

บุคลากรระหว่างฤดูกาลที่
ได้รับใบอนุญาต 

31 มีนาคม 
2564 

 
1. หากต าแหน่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ P.01-P.12 และข้อ P.16 นัน้มีเหตุต้องว่างลง

ในระหว่างฤดูกาลที่ได้ร ับใบอนุญาต ผู้ร ับใบอนุญาตต้องมัน่ใจว่าจะมีบุคลากรอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดเข้าปฏิบัติงานแทนภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน 

2. ในกรณีที่ต าแหน่งด ังกล่าวว่างลงเนื่องจากบุคลากรป่วยหรือประสบอุบ ัติเหตุ ผู ้ออกใบอนุญาตอาจ
ขยายระยะเวลาออกไปเกินกว่าหกสิบ (60) ว ันก็ได้หากพิจารณาแล้วว่าอาการทางการแพทย์ของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติต าแหน่งเดิมยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่  

3. ผู้ร ับใบอนุญาตต้องแจ้งกรณีต าแหน่งงานว่างและการเปลี่ยนแปลงบุคลากรให้ผู้ออกใบอนุญาตทราบ
ภายในเจ็ด (7) วันท าการนับจากวันที่ทราบเหตุดังกล่าว 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ลงลายมือชื่อรับทราบหน้าที่รายงานกรณีต าแหน่งว่างภายในเจ็ด (7)  วันและสรร
หาบุคลากรมาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบ (60) วัน  

ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.15 A A A 
หน้าที่ในการแจ้ง 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ 

31 มีนาคม 
2564 

 
ในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากได้มีการส่งเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตมายังผู้ออกใบอนุญาตซึ่งอาจท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ส่งมาก่อนหน้านี้และเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในข้อ P.01 
ถึง P.13 ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในเจ็ด (7) วันท าการนับจากวันที่เกิดกรณี
ดังกล่าว 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ลงลายมือชื่อรับทราบหน้าที่รายงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญภายใน
เจ็ด (7) วันท าการ 

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.16 A A A 
เจ้าหน้าที่ด้านการขอ
ใบอนุญาตสโมสร 

31 มีนาคม 
2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ด้านการขอใบอนุญาตสโมสรเพื่อท าหน้าที่จ ัดเตรียมเอกสารและ

ยื่นค าขอรับใบอนุญาตสโมสรส าหรับการแข่งขนัไทยลีกและการแข่งขนัของเอเอฟซี 

2. เจ้าหน้าที่ด้านการขอใบอนุญาตสโมสรจะเป็นผู้ประสานงานส าหรับงานธุรการทัง้ปวงที่เกี่ยวข้องกับ
การขอใบอนุญาตและต้องเข ้าร่วมการประชุม เช ิงปฏิบ ัต ิการ เกี ่ยวก ับการ ขอใบอนุญาตที ่ผู ้ออก
ใบอนุญาตจัดขึ้น ทัง้นี้ เจ้าหน้าที่ด้านการขอใบอนุญาตสโมสรต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่วทัง้ ด ้านการเข ียนและการพูด เและจะต้องเข ้าร่วมการประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการที ่ผู ้ออก
ใบอนุญาตจัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครัง้และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องขึ้นทะเบียนกับไทยลีกอย่างถูกต้อง
และได้รับการแต่งตัง้จากผู้ขอใบอนุญาต 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายละเอียดของเจ้าหน้าที่ด้านการขอใบอนุญาตสโมสร รายละเอียดเจ้าหน้าที่ทีม 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต  ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.17 C C C ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
31 มีนาคม 

2564 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตควรแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ได้) เพื่อท า

หน้าที่จ ัดการประเด็นด้านกฎหมายทัง้ปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ขอใบอนุญาต  

2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายต้องมีคุณสมบัติหรือเอกสารรับรองต่างๆ ที่จ าเป็นทางกฎหมาย 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลของที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ช่องกรอกข้อความ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ยื่นเอกสารในระบบ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต  ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.18 C C C ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 
31 มีนาคม 

2564 
 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตควรจ้างผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา  

2. บุคลากรดังกล่าวควรมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยมีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนระดับ เอเอฟ
ซี เอ ไลเซนส์) และ/หรือ คุณสมบัติประกอบอื่น ๆ เช่น มีประสบการณ์การท างานในระดับสโมสร
อาชีพหรือเป็นบุคลากรของสโมสรมาอย่างยาวนานในฐานะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จ ัดการทีม หรือที่
ปรึกษา 

3. บุคลากรดังกล่าวต้องมีทักษะการบริหารที่ดี มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าในการพัฒนาด้านเทคนิคของ
สโมสร 

4. หน้าที่ร ับผิดชอบของบุคลากรดังกล่าวนั ้นมีดังต่อไปนี้ 

ก) ก าหนด และ/หรือ ด าเนินการตามปรัชญาของสโมสร 
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ข) จัดท าโครงสร้างและโครงการพัฒนาเยาวชนและนักกีฬา 

ค) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาและปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค  

ง) ตรวจสอบและประเมินโปรแกรมทางเทคนิคและพัฒนาการทัง้หมด  

จ) เสาะหานักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ 

ฉ) บริหารอคาเดมีเยาวชนของสโมสร 

ช) สรรหาและบริหารจัดการผู้ฝึกสอน  

ซ) จัดการกระบวนการวิเคราะห์การแข่งขนั 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสร  ช่องกรอกข้อความ 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต  ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสร  ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.19 C C C 
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของ

ทีมชุดใหญ่ 
31 มีนาคม 

2564 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตควรว่าจ้างผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของทีมชุดใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยว่าจ้างแบบ

เต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา 

2. บุคลากรดังกล่าวควรมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยมีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนผู ้ฝึกสอนระดับ AFC 
Goalkeeping Level 1) และมีประสบการณ์การฝึกสอนผู้รักษาประตูในระดับสโมสรอาชีพ 

3. ในการขึ้นทะเบียนเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของทีมชุดใหญ่ต้อง 

ก) ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ Minimum Coaching Requirements (MCR) ที่เอเอฟซี
ก าหนดไว้ส าหรับการแข่งขนัระดับสโมสรของเอเอฟซี และตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้าย 2 
ของระเบียบฉบับนี้ส าหรับการแข่งขนัภายในประเทศ  

ข) ได ้ร ับหนังส ือ ร ับรอง เท ียบระด ับ ใบอนุญาต  หร ือ  Recognition of Coaching Competence 
(RECC) ที่ออกโดยเอเอฟซีตามข้อบังคับ ในกรณีที่ผู ้ฝึกสอนผู้ร ักษาประตูของทีมชุดใหญ่ไม่มี
เอกสารหรือหนังสือรับรองที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้นหรือ  
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ค) ได ้เ ริ ่มหล ักส ูตรการศ ึกษาที ่จ า เป็นซึ ่ง ได ้ร ับการยอมร ับจากเอเอฟซ ีแล ้ว เพื่อ ให ้ได ้ม าซึ ่ง
ประกาศนียบัตรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้น  

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายละเอียดของผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของทีมที่หนึ่ง  
รายละเอียดของ
เจ้าหน้าที่ทีม 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (ใบอนุญาตผู้ฝึกสอนผู้ร ักษาประตูระดับ AFC 
Goalkeeping Level 2 ส าหรับเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของทีมที่หนึ่ง  ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

P.20 C C C 
ผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีม

ชุดใหญ่ 
31 มีนาคม 

2564 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตควรว่าจ้างผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีมชุดใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยว่าจ้างแบบเต็ม

เวลาหรือไม่เต็มเวลา 

2. บุคลากรดังกล่าวควรมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยมีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนฟิตเนสระดับ AFC Level 
1 Fitness) และประสบการณ์การฝึกสอนฟิตเนสในระดับสโมสรอาชีพ  

3. ในการขึ้นทะเบียนเอเอฟซี แชมเปียนลีก  ผู้ผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีมชุดใหญ่ต้อง 

ก) ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ Minimum Coaching Requirements (MCR) ที่เอเอฟซี
ก าหนดไว้ส าหรับการแข่งขนัระดับสโมสรของเอเอฟซี และตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้าย 2 
ของระเบียบฉบับนี้ส าหรับการแข่งขนัภายในประเทศ  

ข) ได ้ร ับหนังส ือ ร ับรอง เท ียบระด ับ ใบอนุญาต  หร ือ  Recognition of Coaching Competence 
(RECC) ที่ออกโดยเอเอฟซีตามข้อบังคับ ในกรณีที่ผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีมชุดใหญ่ไม่มีเอกสาร
หรือหนังสือรับรองที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้นหรือ  

ค) ได ้เ ริ ่มหล ักส ูตรการศ ึกษาที ่จ า เป็นซึ ่ง ได ้ร ับการยอมร ับจากเอเอฟซ ีแล ้ว เพื่อ ให ้ได ้ ม าซึ ่ง
ประกาศนียบัตรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก) ข้างต้น  
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รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายละเอียดของผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีมที่หนึ่ง  
รายละเอียดของ
เจ้าหน้าที่ทีม 

หนังสือแต่งตัง้หรือสัญญาจ้างงาน ยื่นเอกสารในระบบ 

อายุของสัญญา ช่องกรอกช่วงวันที่ 

เอกสารแสดงวุฒิ/ใบอนุญาต (ใบอนุญาตผู้ฝึกสอนฟิตเนสระดับ AFC Level 2 
Fitnessส าหรับเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

ประวัติการท างาน ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง ยื่นเอกสารในระบบ 

รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติของผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีมที่หนึ่ง  ยื่นเอกสารในระบบ 
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 59 
 
 

หลกัเกณฑ์ด้านกฎหมาย 

12.1 บทน า 

ข้อก าหนดต่าง ๆ ในบทนี้ก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายขัน้ต ่าส าหรับผู้ขอใบอนุญาต  

12.2 หลกัเกณฑ์ 

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายขัน้ต ่าที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม  

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

L.01 A A A 
หนังสือยินยอมส าหรับการ
เข้าร่วมการแข่งขนัของ

สโมสร 

30 เมษายน 
2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นหนังสือยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งยืนยันว่า 

ก) ผู้ขอใบอนุญาตยอมรับว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายกับกฎ หลักเกณฑ์และข้อบังคับ ตลอดจนการ
ตัดสินใจของฟีฟ่า  เอเอฟซี  สมาคมฯ และไทยลีก 

ข) ผู ้ขอใบอนุญาตยอมร ับเขตอ านาจของศาลอนุญาโตตุลาการด้านการกีฬา (ณ เม ืองโลซานน์ 
ประเทศสว ิตเซอร์แลนด์) ส าหร ับข ้อพ ิพาทระหว่างประเทศใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวข้องกับฟีฟ่า และ/หรือ เอเอฟซี; 

ค) ผู้ขอใบอนุญาตยอมรับถึงข้อห้ามในการไล่เบี้ยต่อศาลปกติตามข้อบังคับของ ฟีฟ่าและเอเอฟซี 

ง) ในการแข่งขนัภายใรประเทศ ผู้ขอใบอนุญาตจะเข้าร่วมการแข่งขนัที่ได้รับการยอมรับและรับรอง
โดยสมาคมฯ  ( เ ช ่น  กา รแข ่ง ข นัช ิง แชม ป์ ล ีก ร ะด ับประ เทศ  การแข ่ง ข นัช ิง แชม ป์ถ ้ว ย
ระดับประเทศ) 

จ) ในการแข่งขนัระด ับนานาชาติ ผู ้ขอใบอนุญาตจะเข ้าร่วมการแข่งขนัที่ได ้ร ับการยอมร ับและ
รับรองโดยเอเอฟซี และ/หรือ ฟีฟ่า ทัง้นี้ ความในส่วนนี้ไม่รวมถึงการแข่งขนันัดกระชับมิตร  

ฉ) ผู้ขอใบอนุญาตจะปฏิบ ัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้า
ร่วมแข่งขนั 

ช) เอกสารที่ส่งไปทัง้หมดนัน้ครบถ้วนและถูกต้อง  

ซ) ผู ้ขอใบอนุญาตอนุญาตให้ผู ้ออกใบอนุญาตม ีอ านาจตรวจสอบเอกสารและค้นหาข ้อมูลจาก
หน่วยงานภาคร ัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข ้องตามกฎหมายของประเทศในกรณีที่ม ีการ
อุทธรณ์ 

ฌ) ผู ้ขอใบอนุญาตร ับทราบว่า เอเอฟซีสงวนส ิทธ ิในการด า เนินการตรว จสอบการปฏิบ ัต ิตาม
ข้อบังคับในระดับประเทศเพื่อทบทวนกระบวนการประเมินและการพิจารณาตัดสินใจ  

ญ) ผู้ขอใบอนุญาตรับทราบว่าฟีฟ่าสงวนสิทธิในการด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในระดับประเทศเพื่อทบทวนกระบวนการประเมินและการตัดสินใจในกรณีที่ เอเอฟซี  ล้มเหลว
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ในการน าไปปฏิบ ัต ิและด า เนินการตามขัน้ตอนการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามข ้อก าหนดใน
ระดับประเทศ 

ฎ) หนังส ือย ินยอมนี ้ต ้องด า เนินการโดยผู ้ม ีอ านาจลงนามไม่เก ินสาม (3) เด ือนก่อนว ันครบ
ก าหนดการยื่นเอกสารไปยังผู้ออกใบอนุญาต  

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ชื่อและนามสกุลของผู้มีอ านาจลงนาม ช่องกรอกข้อความ 

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนาม ช่องกรอกข้อความ 

ประกาศที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนาม ยื่นเอกสารในระบบ 

วันที่ลงนาม ช่องกรอกวันที่ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

L.02 A A A เอกสารกฎหมาย 
30 เมษายน 

2564 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้  

ก) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะ
ดังกล่าว 

ข) เอกสารที่ค ัดส าเนาจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ทะเบียนการค้า) ซึ่งแสดงว่าผู้ขอใบอนุญาตเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย โดยเอกสารดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

i) ชื่อ 

ii) รายชื่อผู้มีอ านาจลงนาม 

iii) ประเภทของลายมือชื่อ (เช่น รายบุคคล แบบกลุ่ม)  

ค)  (หากมี) ข ้อตกลงระหว่างผู้ขอใบอนุญาตและสมาชิกที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส ิทธิในการเข้าร่วมการ
แข่งขนัในเครือของสมาคมฯ 
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รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

วันที่ประกาศ ช่องกรอกวันที่ 

ชื่อตามทะเบียนของผู้ขอใบอนุญาต ช่องกรอกข้อความ 

วันที่จดทะเบียน ช่องกรอกวันที่ 

ม ีการ เปลี ่ยนแปลงร ูปแบบตามกฎหมายหร ือ โ ครงสร ้า งบร ิษ ัทของผู ้ข อ
ใบอนุญาตรวมถึงส านักงานใหญ่ ชื่อ สีของสโมสร โครงสร้างความเป็นเจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือไม่  

ช่องเลือกค าตอบ  
ใช่หรือไม่ 

ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท  ยื่นเอกสารในระบบ 

ทะเบียนบริษัทหรือส าเนาเอกสารที่คัดจากหน่วยงานของรัฐ  ยื่นเอกสารในระบบ 

หนังสือยืนยันโดยผู้มีอ านาจลงนามว่าเอกสารถูกต้อง ยื่นเอกสารในระบบ 

ชื่อสโมสรของผู้ขอใบอนุญาตที่เป็นที่นิยมและรู้จ ัก ช่องกรอกข้อความ 

ที่อยู่ตามทะเบียนของผู้ขอใบอนุญาต  ช่องกรอกข้อความ 

นิติบุคคลจดทะเบียนเป็นสมาคมหรือไม่? 
ช่องเลือกค าตอบ  
ใช่หรือไม่ 

นิติบุคคลจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือไม่? 
ช่องเลือกค าตอบ  
ใช่หรือไม่ 

รายชื่อผู้มีอ านาจลงนาม ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

L.03 A A A 
กรรมสิทธิแ์ละการควบคุม

สโมสร 
30 เมษายน 

2564 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องส่ง เอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งระบุโครงสร้างความเป็นเจ้าของและกลไกการ

ควบคุมสโมสร เอกสารดังกล่าวควรสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อไปนี้  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ 
และ/หรือ การแข่งขนักีฬาของสโมสร กระท าดังต่อไปนี้ 

ก) ถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นที่เอื้อให้บุคคลดังกล่าวใช้อิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของสโมสรอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขนัเดียวกัน  

ข) ถือครองเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นที่ม ีสิทธิออกเสียงของสโมสรอื่น ๆ ที่เข ้าร่วมในการแข่งขนั
เดียวกัน 

ค) มีสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือถอดสมาชิกส่วนใหญ่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ หรือหน่วยงานก ากับดูแล
ของสโมสรอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขนัเดียวกัน  

ง) เป็นผู้ถือหุ้นและควบคุมสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของสโมสรอื่นที่เข้าร่วมการ
แข่งขนัเดียวกันตามข้อตกลงที่ท ากับผู้ถือหุ้นรายอื่นของสโมสร  
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จ) เป็นสมาชิกของสโมสรอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขนัเดียวกัน  

ฉ) มีส่วนร่วมในการจัดการ การบริหาร และ/หรือ ศักยภาพด้านการกีฬาของสโมสรอื่นใดที่เข้าร่วม
การแข่งขนัเดียวกัน 

ช) มีอ านาจเหนือการจัดการ การบริหาร และ/หรือ การกีฬาของสโมสรอื่นใดที่เข้าร่วมการแข่งข ัน
ของสโมสรเดียวกัน 

2. เอกสารเหล่านี้จะต้องด าเนินการโดยผู้มีอ านาจลงนามไม่เกินสาม (3) เดือนก่อนครบก าหนดส่งเอกสาร
ไปยังผู้ออกใบอนุญาต 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

ผู้ขอใบอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของกิจการในเครือหรือไม่  
ช่องเลือกค าตอบ  
ใช่หรือไม่ 

รายชื่อสมาชิกและผู้ถือหุ้น ยื่นเอกสารในระบบ 

รายชื่อสมาชิกผู้มีอ านาจบริหารและคณะกรรมการบริหาร  ยื่นเอกสารในระบบ 

ชื่อประธานสโมสร ช่องกรอกข้อความ 

เอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามพร้อมระบุวันที่ ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

L.04 A A A 
สัญญาการว่าจ้างนักกีฬา

อาชีพ 
30 เมษายน 

2564 

 
นักกีฬาอาชีพของผู้ขอใบอนุญาตทุกคนต้องท าข้อตกลงหรือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ขอใบอนุญาต
ตามรายละเอ ียดที ่ร ะบุในข ้อบ ังค ับของฟี ฟ่า ในส่วนที ่เกี ่ยวข ้องก ับสถานะและการโอน นักก ีฬา  (FIFA 
Regulations for the Status and Transfer of Players )  พร ้อมทั ง้ ต ้อ ง รวมข ้อก าหนดที ่ส าค ัญทั ง้หมดที่
ก าหนดโดยกฎหมายของประเทศ ข้อบังคับของฟีฟ่า  เอเอฟซี,และสมาคมฯ ด้วย 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายชื่อนักกีฬาอาชีพ ยื่นเอกสารในระบบ 

ข้อตกลงหรือสัญญาของนักกีฬาอาชีพรายบุคคล ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

L.05 C A A 
กระบวนการทางวินัยและ
หลักปฏิบัติส าหรับนักกีฬา

และเจ้าหน้าที่ 

30 เมษายน 
2564 

 
1. ผู ้ขอใบอนุญาตต้องจ ัดท าเอกสารหลักปฏิบ ัติที่ชอบด้วยกฎหมายส าหร ับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในของประเทศ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับของฟีฟ่า  เอเอฟ
ซี และสมาคมฯ 

2. หลักปฏิบ ัติด ังกล่าวควรประกอบด้วยข้อบังค ับทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก าหนดให้การละเม ิด
หลักปฏิบัติดังกล่าว ระเบียบและข้อบังคับของสโมสร ตลอดจนค าตัดสินของสโมสรเป็นความผิดที่อาจ
น าไปสู่การด าเนินคดีหรือโทษทางวินัย  

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

หลักปฏิบัติส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ยื่นเอกสารในระบบ 

ข้อบังคับว่าด้วยวินัย ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารขัน้ตอนการด าเนินว่าด้วยวินัย ยื่นเอกสารในระบบ 

เอกสารลงนามที่ระบุว่าข ้อบ ังค ับทางว ินัยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ 
ข้อบังคับของฟีฟ่า เอเอฟซี ตลอดจนกฎและข้อบังคับของสมาคมฯ 

ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลกัเกณฑ์ด้านการเงิน 

13.1 บทน า 

หลักเกณฑ์ทางการเงินเกี่ยวข้องกับ:  

ก) ข้อมูลทางการเงินในอดีตเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของสโมสร และ  

ข) ข้อมูลทางการเงินในอนาคตเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในอนาคตของสโมสร  

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินในอดีตอาจจัดท าขึ้นบน
พื้นฐานของข้อก าหนดการว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางการบัญชีในประเทศ 

13.2 ระยะเวลาและรูปแบบการรายงาน  

ผู้ขอใบอนุญาตต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในระบบบริหารจ ัดการการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งข ันของเอเอฟซี 
(CLAS) 

• ป้อนจ านวนเงินทัง้หมดเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านัน้โดยถืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ว ันสิ้นปีการเงิน
เป็นส าคัญ 

• ไม่อนุญาตให้ป้อนจ านวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น  
• ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านัน้ ยกเว้นการแจกแจง "รายได้อื่น" และ "ค่าใช้จ่ายอื่น"  
• ป้อนข้อมูลเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ใช้ทศนิยม (.) หรือจุลภาค ( ,) ยกเว้นกรณีป้อนข้อมูล

อัตราแลกเปลี่ยน 
• ไม่อนุญาตให้ใส่ข้อมูลเป็นเศษสตางค์ ให้ปัดเศษเพื่อใส่จ านวนเต็ม  
• ข้อมูลทัง้หมดที่ป้อนเข้าสู่ระบบต้องสอดคล้องกับระบบบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว  

 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.01 A A A 
งบการเงินประจ าปี 

ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
30 เมษายน 

2564 

 
1. โดยไม่ค านึงถึงโครงสร้างทางกฎหมายของผู ้ขอใบอนุญาต ตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว งบการเง ิน

ประจ าปีส าหรับบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นจะต้องจัดท าและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ  

2. งบการเงินประจ าปีต้องประกอบด้วย 

ก) งบดุล 
ข) บัญชีก าไรและขาดทุน 
ค) งบกระแสเงินสด 
ง) หมายเหตุงบการเงิน ประกอบด้วยสรุปนโยบายทางการบัญชีที่ส าคัญ  
จ) หมายเหตุอื่น ๆ และ 
ฉ) การสอบทานทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร 
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3. งบการเงินประจ าปีต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลขัน้ต ่าและหลักการบัญชีที่ก าหนดโดย
คู่มือการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี 

4. หากงบการเงินประจ าปีที่ได้ร ับการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลขัน้ต ่าและ
หลักการบ ัญชีที่ก าหนดโดยคู่ม ือการขอใบอนุญาตเข ้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี  ในกรณีด ังกล่าวไม่
จ าต้องมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

5. หากงบการเง ินประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลขัน้ต ่าและ
หลักการบัญชีที่ก าหนดโดยคู่ม ือการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี  ในกรณีดังกล่าว ผู้ขอ
ใบอนุญาตต้องจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประเมินข้อมูลดังกล่าว  

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

อัตราแลกเปลี่ยน (สกุลเงินท้องถิ่นเป็น USD) ช่องกรอกข้อความ 

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  ยื่นเอกสารในระบบ 

ระยะเวลาตรวจสอบงบการเงิน ช่องกรอกช่วงวันที่ 

วันที่รายงานผลการตรวจสอบ ช่องกรอกช่วงวันที่ 

รายได้รวม (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากลิขสิทธิถ์่ายทอดสดในสื่อ (โทรทัศน์) (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากผู้สนับสนุน (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากการจ าหน่ายบัตรผ่านประตู/ตัว๋ (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากสมาคมฯ/ลีก (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากรัฐบาล (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากค่าสมาชิก [เช่น ผู้ถือตัว๋ปี] (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้จากค่าเช่าสนามแข่งขนั/สาธารณูปโภคอื่น ๆ (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

รายได้อื่นๆ : เงินบริจาค/เงินสมทบ [โปรดระบุ (จ านวนเงินในสกุล USD)] ช่องกรอกข้อความ 

รายละเอียดของ "รายได้อื่น ๆ" (จ านวนเงินในสกุล  USD) 
ช่องกรอกข้อความ
ขนาดใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายนักกีฬา (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

เงินเดือนนักกีฬา (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

เงินเดือนผู้ฝึกสอน (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 

เงินเดือนเจ้าหน้าที่สโมสร (จ านวนเงินในสกุล  USD) ช่องกรอกข้อความ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของทีม [ค่าเดินทาง/ค่ายฝึกอบรม ฯลฯ] (จ านวน
เงินในสกุล USD) 

ช่องกรอกข้อความ 
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ค่าโฆษณา (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 
ค่าเช่า/ค่าบ ารุงสนามแข่งขนั/ศูนย์ฝึก (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 
ต้นทุนทางการเงิน (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (จ านวนเงินในสกุล USD) ช่องกรอกข้อความ 
รายละเอียดของ "ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ" (จ านวนเงินในสกุล  USD) ช่องกรอกข้อความ

ขนาดใหญ่ 
 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด  
(ในประเทศ)  

F.02 A A A 
งบการเงินระหว่างกาลที่
ได้รับการตรวจสอบแล้ว 

30 เมษายน 
2564 

 
1. ในกรณีที่ว ันที่ปิดตามกฎหมายของผู้ขอใบอนุญาตมีระยะเวลาเกินกว่าหก (6) เดือนก่อนก าหนดส่ง

รายชื่อสโมสรที่ได้รับใบอนุญาตให้แก่เอเอฟซี ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องจัดท าและส่งงบการเงินเพิ่มเติมใน
ระยะเวลาระหว่างกาล 

2. ในกรณีที่มีการจัดท าและส่งงบการเงินระหว่างกาล งบการเงินดังกล่ าวควรครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง
กาลจนถึงภายในหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดส่งรายชื่อสโมสรที่ได้รับใบอนุญาตไปยังเอเอฟซีและ
ต้องได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ  

3. งบการเงินระหว่างกาลต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลขัน้ต ่าและหลักการบัญชีที่ก าหนด
โดยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

วันที่ปิดตามกฎหมายของผู้ขอใบอนุญาต  ช่องกรอกวันที่ 

งบการเงินระหว่างกาลสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอก  ยื่นเอกสารในระบบ 

ระยะเวลาที่ครอบคลุมในงบการเงินระหว่างกาล  ช่องกรอกช่วงวันที่ 

วันที่ระบุในงบการเงินระหว่างกาลลงนามโดยผู้สอบบัญชี ช่องกรอกวันที่ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.03 A A A 
ไม่มีหนี้ค้างช าระกับสโมสร
ฟุตบอลจากธรุกรรมที่เกิด

จากการโอนย้าย 

30 เมษายน 
2564 

 
ผู้ขอใบอนุญาตต้องพิสูจน์ว่าไม่มีเงินค้างช าระแก่สโมสรฟุตบอลอันเกิดจากกิจกรรมการโอนย้าย ณ วันที่ 30 
มิถุนายนก่อนฤดูกาลที่จะได้ร ับใบอนุญาต เว้นแต่จะได้มีการช าระเงินโดยสมบูรณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม  หรือ
ได้มีข้อตกลงร่วมกัน หรือเป็นข้อพิพาทที่ย ังไม่สิ้นสุดและมีการส่งไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจ (เช่น เป็นเคสที่
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 

 
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ 

หนังสือยืนยันว่าไม่มีหนี้ค้างช าระอันเกิดจากกิจกรรมการโอนย้าย ยื่นเอกสารในระบบ 

ตารางระบุตัวนักกีฬา (ภาคผนวก 4 ของคู่มือการขอใบอนุญาตเข้าร่วม
แข่งขนั) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

กรณีที่ 1: หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายกรณีหนี้ค้างช าระ (ข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร, คดี ฯลฯ ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

กรณีที่ 2: หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายกรณีหนี้ค้างช าระ (ข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร, คดี ฯลฯ ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

กรณีที่ 3: หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายกรณีหนี้ค้างช าระ (ข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร, คดี ฯลฯ ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

กรณีที่ 4: หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายกรณีหนี้ค้างช าระ (ข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร, คดี ฯลฯ ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

กรณีที่ 5: หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายกรณีหนี้ค้างช าระ (ข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร, คดี ฯลฯ ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.04 A A A 
ไม่มีหนี้ค้างช าระแก่พนักงาน 
หน่วยงานของรัฐ/ภาษีอากร 

30 เมษายน 
2564 

 
 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องพิสูจน์ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญาและหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู ้ขอ

ใบอนุญาตมีกับพนักงานในปัจจุบันและอดีตพนักงาน ผู้ขอใบอนุญาตไม่มีหนี้ค้างช าระพนักงาน รวมถึง
หน่วยงานด้านสังคม/ภาษีอากร ณ ว ันที่ 30 มิถุนายนก่อนฤดูกาลที่จะได้ร ับใบอนุญาตเ ว้นแต่จะได้
ช าระจนเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม  หรือได้ม ีข ้อตกลงร่วมกัน หรือเป็นข้อพิพาทที่ย ังไม่สิ้นสุด
และมีการส่งไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจ 
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2. ค าว่าพนักงานให้รวมไปถึงบุคคลต่างๆ เช่น 

ก) นักกีฬาอาชีพทัง้หมดตามกฎข้อบังคับของฟีฟ่าเกี่ยวกับสถานะและการโอนย้ายนักกีฬา (FIFA 
Regulations on the Status and Transfer of Players ) และ 

ข) เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายเทคนิค บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยตามที่
ระบุในข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี  

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายชื่อพนักงานที่ว่าจ้างช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปีนัน้ๆ ยื่นเอกสารในระบบ 

หนังสือยืนยันที่ระบุว่าไม่มีหนี้ค้างช าระพนักงาน  ยื่นเอกสารในระบบ 

หนังสือยืนยันที่ระบุว่าไม่มีหนี้ค้างช าระหน่วยงานด้านสังคม/ภาษีอากร  ยื่นเอกสารในระบบ 

จดหมายยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ข้อ P.02 – P.16 (รายชื่อพร้อม
ลายเซ็น)  

ยื่นเอกสารในระบบ 

กรณีที่ 1: หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายกรณีหนี้ค้างช าระ (ข้อตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร, คดี ฯลฯ ) 

ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.05 A A A 
หนังสือรับรองเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนการ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

30 เมษายน 
2564 

 
 
1. ภายในเจ็ด (7) วันก่อนเริ่มระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาชัน้ต้นจะตัดสินใจอนุญาตให้สิทธิแก่ผู้ขอ

ใบอนุญาต ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องท าหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ออกใบอนุญาต  

2. หนังสือรับรองจะต้องระบุว่ามีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่
กับผู้ขอใบอนุญาต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินของผู้ขอใบอนุญาตนับแต่ว ันที่ในงบ
ดุลของงบการเงินประจ าปีที่ตรวจสอบก่อนหน้าหรืองบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว (หากมี)  

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

หนังสือรับรองของฝ่ายบริหาร ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.06 A A A ข้อมูลทางการเงินในอนาคต 
30 เมษายน 

2564 

 
1. ผู้ขอใบอนุญาตต้องจัดเตรียมและส่งข้อมูลทางการเงินในอนาคตเพื่อแสดงให้ผู ้ออกใบอนุญาตเห็นถึง

ความสามารถในการด าเนินการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาล ในกรณีที่ผู ้ขอใบอนุญาตได้ฝ่ าฝืน
ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดที่ก าหนดไว้ในวรรค 2 ด้านล่าง 

2. หากผู้ขอใบอนุญาตแสดงสถานะใด ๆ ตามรายละเอียดในตัวชี้ว ัดที่ 1 หรือ 2 ให้ถือว่าผู้ขอใบอนุญาต
ฝ่าฝืนตัวชี้ว ัด 

ก) ตัวชี้ว ัดที่ 1: การด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินระหว่างกาลที่จ ัดส่งตาม F.01 และ 
F.02 ที่เน้นสาระส าคัญหรือความเห็น/ข้อสรุปที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกิจการ 

ข) ตัวชี้ว ัดที่ 2: ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 

งบการเง ินประจ า ปี (รวมถึงข ้อมูลเสร ิมอื่น ๆ ในกรณีที่จ าเป็น) ที่ส่งให ้แก่ผู ้ออกใบอนุญาตตาม
รายละเอียดในข้อ F.01 ซึ่งเปิดเผยฐานะหนี้สินสุทธิที่แย่ลงเมื่อเทียบกับตัวเลขเปรียบเทียบที่มีอยู่ใน
งบการเงินประจ าปีของปีที่แล้วหรืองบการเงินระหว่างกาลที่จ ัดส่งตามความในข้อ F.02 (รวมถึงข้อมูล
เสริมในกรณีที่จ าเป็น) ซึ่งเปิดเผยสถานะหนี้สินสุทธิที่แย่ลงเมื่อเทียบกับตัวเลขเปรียบเทียบ  ณ วันที่
ปิดงบก่อนหน้านี้ 

3. ข้อมูลทางการเงินในอนาคตจะต้องครอบคลุมรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นทันทีหลังจากวันที่ปิดงบการเงิน
ประจ าปีหรือวันที่ระบุในงบดุลของงบการเงินระหว่างกาล (หากมี) และต้องครอบคลุมอย่างน้อยตลอด
อายุของใบอนุญาต 

4. ข้อมูลทางการเงินในอนาคตประกอบด้วย  

ก) บัญชีก าไรขาดทุนตามงบประมาณที่ตัง้ไว้พร้อมตัวเลขเปรียบเทียบส าหรับปีบัญชีและช่วงเวลา
ระหว่างกาลก่อนหน้า (หากมี) 

ข) กระแสเง ินสดตามงบประมาณที่ตัง้ ไว้พร้อมตัวเลขเปร ียบเทียบส าหร ับปีบ ัญช ีและช่วงเวลา
ระหว่างกาลก่อนหน้าทันที (หากมี) 

ค) หมายเหตุประกอบค าอธิบายพร้อมค าอธิบายของแต่ละข้อสมมติฐานที่ส าค ัญโดยสังเขป(โดย
อ้างอิงถึงแง่มุมที่เกี่ยวข้องของข้อมูลทางการเงินในอดีตและข้อมูลอื่น ๆ) ที่ใช้ในการจัดท าบญัชี
ก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามงบประมาณที่ตัง้ไว้ ตลอดจนความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผล
กระทบต่อผลลัพธ์ทางการเงินในอนาคต 

5. ข้อมูลทางการเงินในอนาคตต้องจัดท าทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย  

6. ข้อมูลทางการเง ินในอนาคตต้องสอดคล้องกับงบการเง ินประจ าปีที่ตรวจสอบแล้วและเป็นไปตาม
นโยบายทางการบ ัญช ีเช ่น เด ียวก ับที ่ใ ช ้ในการจ ัดท า งบการ เง ินประจ าปี  ยก เว ้นกรณีที ่ม ีก าร
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เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหลังจากวันที่ที่แสดงในงบการเงินของปีล่าสุดซึ่งจะสะท้อนถึงงบการเงิน
ประจ าปีถัดไปซึ่งจ าต้องเปิดเผยรายละเอียดในกรณีเช่นว่า  

7. ข้อมูลทางการเงินในอนาคตต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยขัน้ต ่าตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ  ก า ร
ขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี ทัง้นี้ ก าหนดให้มีการระบุหมายเหตุเพิ่มเติมหากหมายเหตุ
ดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดให้กระจ่างขึ้นหรือหากการละเว้นแล้วจะท าให้ความเข้าใจข้อมูลทางการเงิน
ในอนาคตคลาดเคลื่อน 

8. ข้อมูลทางการเงินในอนาคตที่มีสมมติฐานที่ใช้อ้างอิงจะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารและ
ต้องแสดงหล ักฐานโดยว ิธ ีการท าค าแถลงโดยส ัง เขปและลงลายม ือชื่อในนามของผู ้บร ิหารของ
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลทางการเงินดังกล่าว  

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

บัญชีก าไรขาดทุนของงบประมาณ ยื่นเอกสารในระบบ 

กระแสเงินสดของงบประมาณ ยื่นเอกสารในระบบ 

หมายเหตุอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานและความเสี่ยง  ยื่นเอกสารในระบบ 

 
 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.07 B B B 
หน้าที่ในการแจ้งเหตุการณ์

ที่ตามมา 
30 เมษายน 

2564 
 
1. ภายหล ังจากการต ัดส ินใจในการให ้ใบอนุญาตโดยส่วนงานพ ิจารณาของผู ้ออกใบอนุญาต ผู ้ร ับ

ใบอนุญาตต้องแจ้งให้ผู ้ออกใบอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อ ักษรในทันทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถของผู้ร ับใบอนุญาตในการด าเนินการต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาล 

2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้จะต้องได้ร ับการประเมินโดยผู้ออกใบอนุญาตตามรอบการออกใบอนุญาต
ครัง้ถัดไป 

หลักเกณฑ์ในข้อ F.07 ใช้กับผู้ร ับใบอนุญาตภายหลังการพิจารณาให้ใบอนุญาต และมีผลบังคับใช้กับผู้ร ับ
อนุญาตทัง้หมด 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

รายละเอียดของเหตุการณ์พร้อมประมาณการผลกระทบทางการเงิน  ยื่นเอกสารในระบบ 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับการประมาณการ ยื่นเอกสารในระบบ 
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หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

F.08 B B B 
หน้าที่ในการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงินใน

อนาคต 

30 เมษายน 
2564 

 
1. หากผู ้ร ับใบอนุญาตฝ่าฝืนตัวชี้ว ัดตัง้แต่หนึ่งข้อขึ้นไป ผู ้ร ับใบอนุญาตจะต้องจ ัดท าและส่งข้อมูลทาง

การเงินในอนาคตฉบับปรับปรุง (จ ัดท าตามความในข้อ F.06) นอกจากนี้ ข ้อมูลที่เตรียมไว้จะต้องมี
การเปรียบเทียบงบประมาณที่ตัง้ไว้กับค่าที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค าอธิบายผลต่างที่เกิดขึ้น ทัง้นี้ ข้อมูล
ทางการเงินในอนาคตที่ปรับปรุงแล้วจะต้องจัดท าขึ้นอย่าน้อยเป็นเวลาหก (6) เดือน 

2. ข้อมูลทางการเงินในอนาคตที่ปรับปรุงแล้วจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยขัน้ต ่าที่ก าหนดโดย
การขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี 

3. ผู้ออกใบอนุญาตจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ตามรอบการออกใบอนุญาตครัง้ถัดไป 

 

รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

บัญชีก าไรขาดทุนตามงบประมาณเดิมและตัวเลขกระแสเงินสดหกเดือน  ยื่นเอกสารในระบบ 

บัญชีก าไรขาดทุนจริงและตัวเลขกระแสเงินสดเป็นเวลาหกเดือน  ยื่นเอกสารในระบบ 

ค าอธ ิบายโดยส ัง เขปเกี ่ยวก ับความแตกต่างที ่ส าค ัญระหว่างผลล ัพธ์ตาม
งบประมาณและผลลัพธ์จริง 

ยื่นเอกสารในระบบ 
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14. หลกัเกณฑ์ด้านธุรกิจ 

14.1 บทน า 
กีฬาฟุตบอลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากที่เ ป็นเพียงกีฬาไปสู่
อุตสาหกรรมกีฬาที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญ ฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลและผู้ให้
การสนับสนุนเป็นจ านวนมาก ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส าค ัญและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล
กลายเป็นสิ ่งส าค ัญและเพื่อคงความสามารถในการแข่งขนั ผู ้ขอใบอนุญาตจะต้องสามารถแข่งขนัได้ไม่
เพียงแต่ในสนามเท่านัน้ แต่รวมถึงการแข่งขนันอกสนามด้วย 
ด้วยวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจของสโมสร สโมสรฟุตบอลควรมองหาแหล่งรายได้ใหม่ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ (การ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ บ ัตรผ่านประตู ผู ้ให้การสนับสนุน) เพื่อให้เป็นอิสระมากขึ้นจากรายได้ไม่ต้องพึ่งพิง
รายได้จากความส าเร็จด้านกีฬาของผู้ขอใบอนุญาตเท่านัน้และเพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะเป็นกิจการที่
ประสบผลความส าเร็จและมีฐานะทางการเงินที่ดี 

14.2 วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านธุรกิจ ได้แก่  

• ผู ้ขอใบอนุญาตม ีว ิส ัยท ัศน์ ว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อให ้สามารถต ิดตามผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจได้ และ 

• การให้ความส าคัญกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมุ่งเน้นที่การกระจาย
รายได้ การเพิ่มจ านวนผู้เข้าชมการแข่งขนัของแฟนบอล และการปรับปรุงประสบการณ์รับชมในวนั
แข่งขนั 

14.3 หลกัเกณฑ์ 

 
หลักเกณฑ์
ของ AFC 

T1 T2 รายละเอียด  
วันครบก าหนด 
(ในประเทศ)  

B.01 - A B แผนธุรกิจของสโมสร 
30 มีนาคม 

2564 

 
ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ออกใบอนุญาต แผน
ธุรกิจอาจครอบคลุมระยะเวลาระหว่างหนึ่ง (1) ถึงสี่ (4) ปี 

ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องปรากฏในรายละเอียดของแผนธุรกิจนัน้อาจรวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

ก) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ข) การวิเคราะห์และวิจัยตลาด 
ค) แผนด้านเทคนิค (แผนระยะสัน้และระยะยาว เกี่ยวกับผลการแข่งขนัและรูปแบบการเล่นในสนาม ) 

รวมถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้  
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ง) แผนการค้า (แผนระยะสัน้และระยะยาวเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเ สริมธุรกิจ) รวมถึงกลยุทธ์และ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามแผนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้  

จ) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ฉ) การบริหารและการจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
ช) การวางแผนงบประมาณและการเงิน 
ซ) แผนพัฒนาชุมชน 

แผนธุรกิจต้องได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ม ีอ านาจพิจารณาสูงสุดภายในหน่วยงานของผู้ขอใบอนุญาต และ
แผนธุรกิจควรจัดท าเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือ เอเอฟซี  สามารถพิจารณาได้ 

 
รายละเอียดของหลกัเกณฑ์ 

แผนธุรกิจของสโมสร รวมถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของสโมสร ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมธุรกิจ (ก่อนวันแข่งขนั) ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมธุรกิจ (วันแข่งขนั) ยื่นเอกสารในระบบ 

ภาพถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายของสโมสร  ยื่นเอกสารในระบบ 

ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับงบประมาณที่ตัง้ไว้ส าหรับแผนธุรกิจของสโมสร  ยื่นเอกสารในระบบ 

 



บทบญัญัติสุดท้าย 

14.1 ภาคผนวก 

ก) ภาคผนวกทัง้หมดของข้อบังคับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้  

14.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ก) เอเอฟซี สมาคมฯ และ/หรือ ไทยลีกสงวนสิทธิในการด าเนินการตรวจสอบผู้ออกใบอนุญาตและผู้
ขอใบอนุญาต/ผู้ร ับใบอนุญาตเมื่อใดก็ได้ 

ข) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้ออกใบอนุญาตตลอดจน
ผู้ขอใบอนุญาต/ผู้ร ับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับเหล่านี้และได้ร ับ
ใบอนุญาตอย่างถูกต้องในเวลาที่ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาให้ใบอนุญาต  

ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในการ
ตีความระหว่างข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขันของเอเอฟซีและข้อบังคับว่าด้วย
การขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของสมาคมฯ ให้ถือฉบับของเอเอฟซีเป็นส าคัญ 

14.3 ขัน้ตอนการด าเนินการทางวินัย 

ก) การฝ่าฝืนข้อบังคับเหล่านี้อาจส่งผลให้ไทยลีกด าเนินการทางด้านวินัยตามรายละเอียดที่ระบุใน
ข้อก าหนดโทษทางวินัยของสมาคมฯ 

14.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ก) ไทยลีกจะปฏิบ ัติตามการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข ้องกับข้อบ ังคับนี้และปฏิบ ัติตามข้อบ ังค ับในส่วนนี้
อย่างเคร่งครัด 

14.5 ประเด็นต่าง ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับ 

ก) ในกรณีที่ม ีการตีความข ัดก ันระหว่างข ้อบ ังค ับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข ้าร่วมแข่งข ันของ
สมาคมฯฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือข้อความในฉบับภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ  

ข) เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้และจ าต้องได้รับการพิจารณาให้น าเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ของเอเอฟซีเพื่อพิจารณาและให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด ทัง้นี้การพิจารณาดังกล่าว
ต้องไม่ขดักับข้อบังคับ ระเบียบ และระบบการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขนัของเอเอฟซี 

14.6 การบังคับใช้ 

ก) ข้อบังคับเหล่านี้ได้รับการรับรองโดยเอเอฟซีในเดือนมีนาคม 2020 และให้มีผลบังคับใช้ทันที 

 
 
ส าหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือบอร์ดบริหารไทยลีก 
ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรุงเทพฯ, มีนาคม 2563 
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แนบทา้ย 1: Explanation to Income Statement/Profit and Loss (F.01) 
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แนบทา้ย 2: Minimum Coaching Requirement for National Licensing 
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