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ระเบียบข้อบงัคับว่าดว้ยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง  
รายการไทยวีเมนส์ลีก 2  

 
 ด้วย กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ เป็นกีฬาที่เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย สร้างระเบียบวินัย
ให้กับผู้เล่น ทั้งยังเป็นกีฬาที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน และเป็นกีฬาที่ประหยัด จึงท าให้เป็นที่นิยมของทุกชน
ชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากกีฬาสมัครเล่นมาสู่กีฬาอาชีพ 
 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง 
รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลหญิงได้แสดงความสามารถทางการกีฬา พัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นอาชีพ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม และบุคลากรที่มี
หน้าที่จัดการแข่งขัน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในกีฬาฟุตบอล ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ก าหนดระเบียบการแข่งขันฉบับน้ีขึ้น ดังนี ้  
1.  ค านิยามการแข่งขัน 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการน้ี เรียกว่า “รายการไทยวีเมนส์ลีก 2” หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า 
“Thai Women’s League 2” ส าหรับค านิยามใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ค านิยามตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย  
2.  คุณสมบัติ และสิทธิของสโมสรในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

2.1 เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมาคม โดยช าระค่าธรรมเนียมถูกต้องตามที่สมาคมก าหนด 

2.2 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรสมาชิกจะต้องสมัครในนามนิติบุคคลเท่านั้น 
2.3 สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกสโมสร จะต้องมีสถานที่จัดการแข่งขันที่ใช้ท าการแข่งขันในนามของ

สโมสรเอง และต้องแจ้งชื่อสถานที่จัดการแข่งขันในวันสมัครเข้าแข่งขัน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ฝุาย
จัดการแข่งขันก าหนด ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ฝุายจัดการแข่งขันจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่
จัดการแข่งขันต่อไป 

2.4 สโมสรจะต้องส่งหนังสือสัญญาเช่าสถานที่จัดการแข่งขัน หรือหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ใช้
สถานที่จัดการแข่งขันจากเจ้าของสถานที่ ให้เป็นไปตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 

2.5 สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นทีมเหย้า ในวันแข่งขันจะต้องให้ความร่วมมือกับฝุายจัดการแข่งขัน
เพื่อจัดกิจกรรมของผู้สนับสนุนการแข่งขัน และฝุายจัดการแข่งขันสามารถจัดกิจกรรมก่อนการ
แข่งขัน และช่วงระหว่างพักครึ่งของการแข่งขันได้ทั้งในและนอกสนาม ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน 

3.  คุณสมบัติ และสิทธิของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าแข่งขัน 
3.1 ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนสังกัดกับองค์กรสมาชิก โดยมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนตาม

แบบที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด และมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างนักกีฬาฟุตบอล หรือบันทึก
ข้อตกลงกับองค์กรสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย 
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3.2 นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ประจ าทีมที่เข้าแข่งขัน จะต้องไม่อยู่ในระหว่างที่สหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (AFF) 
หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ลงโทษห้ามเข้าแข่งขัน หรือ พักการแข่งขัน ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษนี้ ไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับทีมที่เข้าแข่งขันครั้งน้ี ไม่ว่าประการใด ๆ 

3.3 ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิง 
3.4 การขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ก าหนดให้เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สัญชาติทั่วไป ไม่เกิน 

3 คน และให้มีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของเอเอฟซี ได้อีก 1 คน 
และให้มีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียน ได้อีก 1 คน นักกีฬา
ฟุตบอลสังกัดสโมสรใด ที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพ
นักกีฬาฟุตบอล และการโอนย้าย (Regulations on the Status and Transfer of Player) ของ
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อย่างถูกต้อง นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะขาดการเป็นสมาชิกภาพของ
สโมสรที่สังกัดอยู่เดิมชั่วคราว สโมสรจะส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นขึ้นทะเบียนเข้าแข่งขันมิได้ 
จนกว่าจะได้โอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นกลับมาขึ้นทะเบียนคืนสมาชิกภาพของสโมสรสังกัดเดิม
เสียก่อน จึงจะสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นขึ้นทะเบียนเข้าแข่งขันได้ ในกรณีที่สโมสร
ต้องการน านักกีฬาฟุตบอลที่มีสัญชาติไทย หรือนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ  โอนย้ายมาจากสโมสรใน
ต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลของสโมสร จะต้องด าเนินการปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยสถานภาพนักกีฬาฟุตบอล และการโอนย้ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อย่างถูกต้อง 

3.5 ถ้าปรากฏว่าทีมใดจัดนักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ส่งรายชื่อลงท าการแข่งขัน จะถูก

พิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม 

4.  การขึ้นทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม 
4.1 จ านวนรายชื่อขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลในแต่ละทีมของสโมสรต้องไม่น้อยกว่า 18 คน แต่ไม่เกิน 

30 คน โดยเป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สัญชาติทั่วไป ไม่เกิน 3 คน และให้มีนักกีฬาฟุตบอล
ต่างชาติ ที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของเอเอฟซี ได้อีก 1 คน และ ให้มีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ
ที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียน ได้อีก 1 คน ส าหรับเจ้าหน้าที่ทีมให้ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 
10 คน ตามแบบฟอร์มการส่งรายช่ือของสมาคม พร้อมหลักฐานตามข้อ 4.2 
4.1.1 ปิดรับการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลในวันที่ ตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด ส าหรับทีมที่จะ

เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก และทีมที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในรอบลีก โดยนักกีฬา
ฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนในรอบคัดเลือกแล้ว สามารถย้ายมาเล่นให้กับทีมที่ได้สิทธิในการแข่งขัน
รอบลีก ได้ไม่เกิน 5 คน และต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ ตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 

4.1.2 ในหนึ่งฤดูกาลสโมสรสามารถยืมนักกีฬาฟุตบอลได้ไม่เกิน 5 คน และเป็นนักกีฬาฟุตบอลจาก
สโมสรเดียวกันไม่เกิน 3 คน  
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4.1.3 ในกรณีที่ทีมไม่ได้ท าการส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลครบ 30 คน สามารถท าการขึ้นทะเบียน
นักกีฬาฟุตบอลเพิ่มเติมได้ในการขึ้นทะเบียนในเลกที่ 2  

4.1.4 ในกรณีที่ขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลครบ 30 คน และต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา
ฟุตบอลสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลได้ไม่เกินทีมละ 5 คน โดยเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลสัญชาติไทย 3 คน และ สัญชาติอื่นไม่เกิน 2 คน หรือจะเป็นสัญชาติไทยทั้งหมด 5 
คน ก็ได้ (ต้องมีเอกสารโอนย้ายครบถ้วน) 

4.2 หลักฐานประกอบการส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
4.2.1 รายช่ือ รูปถ่ายบุคคล ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีเลข

ประจ าตัวประชาชน 
4.2.2 สัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลและสโมสร (กรณี

นักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนใหม่ กรณีย้ายสังกัด หรือยืมตัว) 
4.2.3 หนังสือการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอล หรือ หนังสือการยืมตัวนักกีฬาฟุตบอล (กรณียืมตัว

จากสโมสรอื่น)  
4.2.4 กรณีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทาง (เอกสารสี) 
4.2.5 ใบโอนย้ายสังกัดส าหรับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้แนบใบโอนย้ายระหว่างประเทศ (ITC) 
4.2.6 หลักฐานอื่นตามที่ฝุายจัดการจัดการแข่งขัน เห็นว่ามีความจ าเป็น 
4.2.7 แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีมตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 
4.2.8 หลักฐานแสดงสถานภาพของเจ้าหน้าที่  
4.2.9 หลักฐานการว่าจ้างอาชีพระหว่างสโมสรกับหัวหน้าผู้ฝึกสอน ให้จัดท าขึ้นเป็นสัญญาการ

ว่าจ้างอย่างน้อย 3 ชุด ด้วยกัน โดยชุดที่ 1 เก็บไว้ที่สโมสร ชุดที่ 2 ให้นักกีฬาฟุตบอล/
เจ้าหน้าที่ทีมเป็นผู้เก็บ และชุดที่ 3 จัดส่งให้กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วแต่กรณี การไม่ส่งสัญญาว่าจ้างดังกล่าว หรือส่งช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด หัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้นั้นจะยังไม่มีสิทธิท าหน้าที่ จนกว่าเอกสารทั้งหมดจะสมบูรณ์ 

4.2.10 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสโมสรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
สนับสนุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.2.11 ส่งแบบฟอร์มรายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีม ภายในระยะเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด  
4.2.12 สโมสรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม จะต้องด าเนินการสมัครสมาชิกภาพสมาคม โดยยื่นใบ

สมัครสมาชิกภาพ ณ ที่ท าการสมาคม ภายในระยะเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 
4.3 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทีม 

4.3.1 เป็นบุคลากรที่มีวุฒิภาวะ และทักษะเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่บริหาร
จัดการองค์กรสมาชิก ให้มารับหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรสมาชิก 

4.3.2 เป็นลูกจ้างประจ าขององค์กรสมาชิก 



 

 
 

5 

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 

4.3.3 ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร หรือลูกจ้างองค์กรสมาชิกอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกหญิงในลีกเดียวกัน 

4.4 คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน 
4.4.1 หัวหน้าผู้ฝึกสอนต้องมีประกาศนียบัตรระดับ C License ขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่มีการ

รับรองจาก AFC หรือ FIFA  
4.4.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ฝุายจัดการแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

5.  การส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลในวันแข่งขัน 
5.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าแข่งขันในแต่ละนัด ให้ส่งได้ไม่เกิน 18 คน ผู้เล่นตัวจริง 11 คน ผู้เล่น

ส ารอง 7 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 7 คน ก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเป็น
นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติไม่เกิน 5 คน ตามแบบฟอร์มที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด ทั้งนี้ ถ้าจะส่งชื่อ
นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติจะอนุญาตให้ลงสนามแข่งขันได้ ดังนี้ 
5.1.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ สัญชาติทั่วไป ลงท าการแข่งขันได้ 3 คน และให้ส่ง

รายช่ือลงท าการแข่งขันเพิ่มได้อีก 1 คน ในกรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีสัญชาติ
อยู่ในประเทศสมาชิกของเอเอฟซี และ ให้ส่งรายชื่อลงท าการแข่งขันเพิ่มได้อีก 1 คน ใน
กรณีที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างชาต ิที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียน  

5.1.2 การใช้สิทธินักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ หากนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการ
แข่งขัน (ได้รับใบแดง) นักกีฬาฟุตบอลต่างชาติในสนามแข่งขันจะต้องลดจ านวนลงไปตาม
สัดส่วนที่ก าหนด ทั้งนี้ หากองค์สมาชิกส่งนักกีฬาฟุตบอล ลงสนามแข่งขันไม่เป็นไปตาม
ข้อ 5.1 จะถือว่ามีการส่งนักกีฬาฟุตบอลผิดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน และต้องถูก
พิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ต่อไป 

6.  การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
6.1 สมาคมแต่งตั้งให้ฝุายจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีใดที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ และเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ให้ฝุายจัดการแข่งขันด าเนินการไปพลางก่อน แล้วให้รีบรายงานต่อสภากรรมการเพื่อขอ
อนุมัติโดยเร็ว  

6.2 ฝุายจัดการแข่งขัน มีอ านาจในการงดรับสมัคร หรือตัดสิทธิสโมสรที่มิได้ด าเนินการตามระเบียบของ
สมาคม 

6.3 การประกบคู่แข่งขัน การก าหนดรูปแบบวิธีการแข่งขัน ให้ฝุายจัดการแข่งขันมีอ านาจพิจารณา
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสมกับจ านวนทีมที่เข้าร่วมท าการแข่งขัน กับระยะเวลา และสถานที่
จัดการแข่งขัน 

6.4 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 45 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที   
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6.5 ในวันที่ก าหนดให้ท าการแข่งขัน สโมสรสมาชิกต้องพร้อม และลงท าการแข่งขันตามวัน เวลา และ
สถานที่แข่งขันที่ก าหนด ทีมที่ลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นในสนามน้อยกว่า 7 คน ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ และถ้ามาถึงสนามแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงสนามท าการแข่งขันภายในเวลาที่ก าหนด จะถูก
ปรับเป็นแพ ้

6.6 กรณีที่สโมสรสมาชิกลงท าการแข่งขันแล้ว แต่ไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลา หรือผู้เล่นผละจาก
การแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ทีมและผู้เล่นเป็นเหตุให้การแข่งขันยุติลงตามรายงานของผู้ตัดสินให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ ้

6.7 ให้ผู้จัดการทีมส่งบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้เล่นไม่เกิน 18 คน ผู้เล่นตัวจริง 11 คน ผู้เล่นส ารอง 7 
คน และเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 7 คน ก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยส่งรายชื่อนี้ต่อ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันของสมาคม ที่ได้รับมอบหมายให้ไปด าเนินการแข่งขัน 

6.8 ถ้าปรากฏว่าสโมสรสมาชิกใด จัดนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี้ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ ้

6.9 ให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 3 คน  ผู้เล่นที่จะเข้าเปลี่ยนตัวต้องอยู่ในผู้เล่นส ารอง 7 คน ตามบัญชี
รายช่ือที่ยื่นไว้ก่อนการแข่งขัน ผู้ที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาลงแข่งขันอีกไม่ได้ 

6.10 หากมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นโดยมิได้ระบุการถือปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ ให้ฝุาย
จัดการแข่งขันใช้ดุลพินิจช้ีขาด เพ่ือด าเนินการแข่งขันต่อไปได้ 

6.11 การส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ให้ส่งได้ไม่เกิน 5 คน ในจ านวน 30 คน โดยเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลต่างชาติ สัญชาติทั่วไป ไม่เกิน 3 คน และให้มีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีสัญชาติอยู่ใน
ประเทศสมาชิกของเอเอฟซี ได้อีก 1 คน และให้มีนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ ที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศ
สมาชิกของอาเซียนได้อีก 1 คน 

6.12 สนามแข่งขันขององค์กรสมาชิก ต้องผ่านหลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างสนามแข่งขัน ที่ก าหนดโดย
สมาคม (Infrastructure Criteria) 
6.12.1  เป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โดยจะเป็นหญ้าธรรมชาติ หรือหญ้าเทียมก็ได้ และต้อง

เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) 
6.12.2  เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน จะท าการตรวจสอบสถานที่จัดการแข่งขันก่อนเริ่มเกมการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) หากสภาพของ
สนามแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งให้องค์กรสมาชิกทีมเหย้า
ด าเนินการแก้ไข เพื่อให้พร้อมส าหรับใช้ท าการแข่งขัน ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการ และไม่
สามารถด าเนินการจัดการแข่งขันได้ จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
วินัย มารยาท 

6.13 ก าหนดการแข่งขัน เป็นไปตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด 
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6.14 โปรแกรมการแข่งขัน 
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ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ กรณีที่มีความจ าต้องแข่งขันตามก าหนดวัน เวลา ที่ได้เวลาการถ่ายทอดสด

ทางโทรทัศน์ หรือหากต้องจัดการแข่งขันไม่ให้ซ้ าซ้อนกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการของทีมชาติ

ไทย หรือ การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์สโมสรระดับทวีป ฝุายจัดการแข่งขันอาจพิจารณาจัดให้มีการ

แข่งขันในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันกลางสัปดาห์ หรือวันอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ โดยจะประกาศให้องค์กร

สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน 

6.15  การเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน เวลาการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันและกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 

6.15.1  หากมีความจ าเป็น ฝุายจัดการแข่งขัน อาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่

จัดการแข่งขัน หรือเปลี่ยนแปลงคู่แข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทีมของ

องค์กรสมาชิกที่มีผลกระทบทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   

6.15.2  หากองค์กรสมาชิกทีมเหย้าหรือทีมเยือน มีความจ าเป็นจะต้องเลื่อนโปรแกรมการแข่งขัน

ด้วยเหตุผลอันหลกีเลี่ยงมิได้ เป็นเหตุต้องเลื่อนโปรแกรมการแข่งขัน องค์กรสมาชิกจะต้อง

ด าเนินการแจ้งต่อองค์กรสมาชิกที่จะท าการแข่งขัน และได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษร จากนั้นให้ด าเนินการแจ้งต่อฝุายจัดการแข่งขัน ภายใน 7 วัน ก่อนการแข่งขันจะ

เริ่มขึ้น 

6.15.3  กรณีที่ทีมเหย้าไม่สามารถจัดการแข่งขันตามก าหนดได้ เพราะเจ้าของสนามไม่อนุญาตให้

ใช้สถานที่จัดการแข่งขัน แต่ทีมเยือนได้เดินทางไปถึงสนามตามก าหนดแข่งขันแล้ว ทีม

เหย้าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อทีมเยือน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

6.15.4  ในกรณีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นก่อนท าการแข่งขัน โดยมิใช่การกระท าความผิดของฝุายใดฝุาย

หนึ่ง เช่น ไฟฟูาส่องสนามดับเพราะฟูาผ่าท าให้ระบบไฟฟูาเสียหาย หรือฝนตกหนักท าให้มี

น้ าท่วมขังสนาม เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันไปนานกว่า 

60 นาทีแล้ว และผู้ตัดสินเห็นว่าแต่ละกรณีไม่สามารถท าการแข่งขันต่อไปได้จึงสั่งให้ยุติ

การแข่งขัน และให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยให้ท าการแข่งขันใน

วันที่เหมาะสม หรือวันอื่นตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด ส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของ

แต่ละฝุาย ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

เหตุสุดวิสัยดังกล่าวในวรรคต้น หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โดยมิใช่การ

กระท าความผิดของฝุายใดฝุายหนึ่ง ซึ่งผู้ตัดสินเห็นว่าไม่สามารถท าการแข่งขันได้ ให้มี

ค าสั่งยุติการแข่งขัน ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาหากมีการเลื่อนการแข่งขัน ให้ท าการ

แข่งขันใหม่ในวันที่เหมาะสม หรือวันอื่นตามที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด โดยท าการ
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แข่งขันเฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ และให้คงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล ผลต่างประตู การคาดโทษ 

การไล่ออก ไว้ตามเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝุายเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้จัดการทีมของสองทีมคู่แข่งขัน เห็นว่าหลังจาก

ล่วงเลยเวลาแข่งขันไปกว่า 60 นาทีแล้ว หากขยายระยะเวลารอออกไปอีกชั่วขณะหนึ่ง จะ

สามารถท าการแข่งขันได้แน่นอนและทุกฝุายมีความเห็นชอบร่วมกัน ก็สามารถขยาย

ระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นาท ี

6.15.5  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ท าให้ไม่สามารถใช้สนามท าการแข่งขัน

ต่อไปได้และต้องยกเลิกการแข่งขันไปกลางคัน โดยที่เวลาการแข่งขันได้ผ่านพ้นไป 85 

นาทีแล้ว หรือเหลือเวลาแข่งขันปกติอีกเพียง 5 นาทีเท่านั้น และผลการแข่งขันในขณะนั้น

เสมอกันอยู่ โดยมิได้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงต าแหน่งกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

จัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของผู้จัดการทีมของสองทีมคู่แข่งขัน ในการตัดสินให้การ

แข่งขันของคู่นี้ถือว่าเสร็จสิ้นไป โดยไม่ต้องไปท าการแข่งขันกันต่อในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมิ

ให้เกิดผลกระทบกับแต่ละทีมในด้านค่าใช้จ่าย หรือก าหนดการแข่งขันของสัปดาห์ต่อไป  

แต่ก่อนการตัดสินใจให้หารือกับฝุายจัดการแข่งขันก่อน 

6.15.6  กรณีเป็นความบกพร่องของสนามสโมสรทีมเหย้า ไม่ว่ากรณีไฟฟูาดับ หรือน้ าท่วมสนามที่

ใช้ท าการแข่งขันจนไม่สามารถท าการแข่งขันได้ ให้น าระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 

มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบังคับใช้โดย

อนุโลม 

6.15.7  กรณีที่กองเชียร์ทะเลาะวิวาทกันเป็นเหตุให้ต้องหยุดการแข่งขัน หากไม่สามารถคลี่คลาย

เหตุการณ์ให้ท าการแข่งขันได้ภายใน 45 นาที ทีมก่อเหตุจะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยการ

ลงโทษวินัย มารยาท 

6.15.8  กรณีองค์กรสมาชิกใดย้ายสถานที่จัดการแข่งขันไปยังถิ่นฐานอื่นระหว่างฤดูกาลแข่งขัน 

และมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทาง ค่าโรงแรม

ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เกิดขึ้นรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขัน

เดิม องค์กรสมาชิกนั้นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น 

6.16 รูปแบบของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 

6.16.1  รอบคัดเลือก แข่งขันเพื่อหาทีมชนะ เพื่อเข้าสู่รอบลีก ต่อไป ตามที่ฝุายจัดการแข่งขัน

ก าหนด 
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6.16.2  รอบลีก  

เลกที่  1 เป็นการแข่งขันในรูปแบบพบกันหมด 1 ครั้ ง โดยใช้สนามกลาง 

(Centralized)           

เลกที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (จากการจัดอันดับของเลกที่ 1) แข่งขันแบบพบกันหมด

ภายในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะแข่งขันเป็นทีมเหย้า 1 ครั้ง และเป็นทีมเยือน 1 ครั้ง ซึ่ง

เป็นไปตามขั้นตอนของกฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) 

7.  การคิดคะแนน การจัดอันดับ การพิจารณาใบเหลือง ใบแดงสะสม และจ านวนทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน 

7.1 การคิดคะแนน  
ทีมที่ชนะการแข่งขันครั้งใดครั้งหนึ่ง จะได้คะแนน 3 คะแนน ถ้าทั้งคู่เสมอกัน จะได้ทีมละ 1 

คะแนน ส่วนทีมที่แพ้ ไม่ได้คะแนน 
7.2  การจัดอันดับ 

7.2.1  ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลิศ ส่วนทีมที่ได้คะแนนรองลงมา
จะถูกจัดอันดับลดหลั่นกัน ตามคะแนนรวมที่ได้จนถึงทีมสุดท้าย 

7.2.2  ในกรณีที่มีทีมมากกว่า 1 ทีมขึ้นไป ได้คะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล หรือสิ้นสุด
ฤดูกาลระหว่างการแข่งขัน ให้ใช้เกณฑ์พิจารณาการจัดอันดับเรียงล าดับดังนี ้
7.2.2.1 พิจารณาจากผลการแข่งขัน ระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา (Head 

to Head or Mini League)  
7.2.2.2 พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย (Goals Difference) ของทีมที่มี

คะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา โดยไม่นับตามกฎการท าประตูทีมเยือน 
7.2.2.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ของทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมา 
7.2.2.4 พิจารณาจากผลต่างประตูได้ และประตูเสีย (Goals Difference) ของทุกนัดที่

ผ่านมา 
7.2.2.5 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ของทุกนัดที่ผ่านมา 
7.2.2.6 พิจารณาจากคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) ตามข้อ 7.3 
7.2.2.7 แข่งขันกันใหม่เพื่อหาทีมชนะ หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาปกติให้ตัดสิน

ด้วยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ (Kick from Penalty Mark) 
7.2.2.8 ในกรณีพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามล าดับแล้ว หากได้เกณฑ์ตัดสินตาม

ข้อหนึ่งข้อใด แล้วให้ยุติการพิจารณาข้อต่อไป 
7.2.3  ในการจัดอันดับระหว่างการแข่งขัน และยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขัน ในการจัดอันดับ 

เพือ่แสดงล าดับในตารางคะแนนระหว่างฤดูกาลให้ใช้เกณฑ์พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาเรียงล าดับดังนี ้
7.2.3.1 พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดเรียงล าดับลดหลั่นกันไป 
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7.2.3.2 ถ้าคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย 
7.2.3.3 ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูเฉพาะประตูได ้
7.2.3.4 ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูจากจ านวนนัดที่ชนะ 

7.3  การพิจารณาคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points) 
7.3.1  ใบเหลือง และใบแดงของแต่ละทีมที่ได้รับในการแข่งขันแต่ละนัด จะถูกน าไปนับคะแนน

เพื่อใช้พิจารณาเพื่อจัดล าดับในตารางคะแนน ดังนี ้
7.3.1.1 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ 1 คะแนน 
7.3.1.2 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบแดง ในกรณีที่ได้รับใบเหลืองเป็นใบที่ 2 จะได้คะแนน

สะสม 3 คะแนน 
7.3.1.3 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รบัใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ 3 คะแนน 
7.3.1.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง และได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสม 

4 คะแนน 
7.3.2  ทีมที่มีคะแนนใบเหลือง ใบแดงน้อยที่สุด จะพิจารณาให้จัดอันดับอยู่ในล าดับ ตามขั้นตอน

ข้อ 7.2.2.6 
7.3.3  นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจากการ

แข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูกพักการแข่งขัน หรือถูกพักท าหน้าที่ และจะถูกปรับเงินตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบน้ี และ/หรือ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท แล้วแต่
กรณี 

8. จ านวนทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันในแต่ละปี 
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก 

9. ลูกฟุตบอล 
9.1 ฝุายจัดการแข่งขันจะจัดสรรลูกฟุตบอลส าหรับใช้ในการฝึกซ้อม ให้แก่องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการ

แข่งขัน โดยลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันเป็นลูกฟุตบอลที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ ดังต่อไปนี ้
9.1.1 ลูกฟุตบอลส าหรับใช้ท าการแข่งขัน 

จะต้องใช้ลูกฟุตบอลส าหรับใช้ท าการแข่งขัน ตามแบบที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนดไว้เท่านั้น 
10.  กติกา และการตัดสิน 

10.1 ให้น ากติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

10.2 สโมสรที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันต้องควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรภายในสโมสร ให้เคารพ และ

ยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขัน หากสโมสรใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน สามารถท าหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน ตามขั้นตอนที่

ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุต

ซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด  

11.  ชุดแข่งขัน 
11.1 องค์กรสมาชิกจะต้องแจ้งชุดที่จะใช้แข่งขันต่อฝุายจัดการแข่งขัน โดยจะต้องส่งรูปภาพชุดแข่งขันจริง 

3 ชุด และชุดผู้รักษาประตู 3 ชุด ตามแบบฟอร์ม และภายในระยะเวลาที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด  
11.2 ชุดแข่งขันแต่ละชุด จะต้องมีสีแตกต่างเป็นโทนสีสว่างและโทนสีเข้มโดยสิ้นเชิง  
11.3 องค์กรสมาชิก จะต้องใช้สีของชุดแข่งขันตามที่แจ้งไว้ตลอดฤดูกาลแข่งขัน และสีของหมายเลขเสื้อ

แข่งขัน ต้องใช้สีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งการแข่งขันในเวลากลางวัน หรือใน
เวลากลางคืน 

11.4 การก าหนดสีชุดแข่งขันในวันแข่งขัน ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกทีมเหย้าและทีมเยือน ในการ
ประสานงานร่วมกันเพ่ือตกลงเลือกสีชุดที่จะใช้ท าการแข่งขัน โดยแจ้งให้กับผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่นัดดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันแข่งขัน และด าเนินการบันทึกลงใน
ระบบของฝุายจัดการแข่งขัน โดยให้พิจารณาจัดชุดตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
11.4.1  ชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมเหย้า ต้องใส่ชุดแข่งขันหลักเท่านั้น 
11.4.2  ชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมเยือน ต้องใส่ชุดแข่งขันที่มีโทนสีแตกต่างจากชุดนักกีฬาฟุตบอลของ

ทีมเหย้า อย่างชัดเจน 
11.4.3  ชุดผู้รักษาประตูทีมเหย้าและทีมเยือน ต้องใส่ชุดแข่งขันที่มีโทนสีแตกต่างจากชุดนักกีฬา

ฟุตบอลของทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน อย่างชัดเจน 
   เพื่อมิให้มีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอล หรือผู้รักษาประตู ใน

วันแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้องน าชุดส ารองของนักกีฬาฟุตบอล และชุดส ารองของผู้รักษา
ประตู จัดเตรียมไว้ หากมีเหตุสุดวิสัยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยให้
ขอความเห็นจากผู้ประเมินผู้ตัดสินมาประกอบการพิจารณาด้วย 

11.5  นักกีฬาฟุตบอลของแต่ละองค์กรสมาชิก ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ใน
แบบฟอร์มของ ฝุายจัดการแข่งขัน และอุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล ต้องเป็นไปตามที่ฟีฟุาก าหนดไว้
ในกฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) โดยต้องมีเครื่องหมายของรายการ
แข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา 

11.6  อนุญาตให้ใช้ชื่อย่อของนักกีฬาฟุตบอล และนามสกุลเต็ม หรือชื่อเต็ม นามสกุลย่อ หรือชื่อเต็มไม่ใส่
นามสกุล หรือชื่อย่อส าหรับนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ บนหลังเสื้อชุดแข่งขันที่ได้ท าการขึ้นทะเบียนไว้
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหนือหมายเลข ด้านหลังตัวเสื้อ โดยตัวอักษรนี้จะต้องมีความ
สูงระหว่าง 5-7.5 เซนติเมตร และอยู่ห่างจากคอเสื้อไม่เกิน 15 เซนติเมตร 
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11.7 หมายเลขประจ าตัวด้านหลังเสื้อ จะต้องใช้สีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมองเห็นได้ชัดเจน มีความสูง
ระหว่าง 25-35 เซนติเมตร  

11.8 หมายเลขประจ าตัวที่ขากางเกงด้านหน้าข้างขวา หรือข้างซ้าย จะต้องใช้สีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
มองเห็นได้ชัดเจน มีความสูงระหว่าง 10-15 เซนติเมตร  

11.9 องค์กรสมาชิกจะต้องติดตราสัญลักษณ์ของสโมสรที่ชุดแข่งขันด้านหน้าข้างซ้าย และองค์กรสมาชิก
อาจจะติดตราสัญลักษณ์ของสโมสรที่ขากางเกงด้านหน้าข้างขวา หรือข้างซ้ายก็ได้ โดยจะต้องมี
ขนาดไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร  

11.10 องค์สมาชิกสามารถติดตราสัญลักษณ์บริเวณกลางด้านหน้าของชุดแข่งขัน ได้ดังนี ้
11.10.1  ผู้สนับสนุนหลัก 1 ราย ขนาดไม่เกิน 300 ตารางเซนติเมตร 
11.10.2  ผู้สนับสนุนรองไม่เกิน 2 ราย โดยมีขนาดพ้ืนที่รวมไม่เกิน 150 ตารางเซนติเมตร 

ส่วนต าแหน่งอื่น ๆ ของชุดแข่งขันสามารถติดตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนได้ 
โดยมีขนาดไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ ชุดแข่งขันจะต้องผ่านการพิจารณาและ
อนุมัติจากฝุายจัดการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.11 แบบอักษรชื่อหลังเสื้อ และหมายเลขประจ าตัวของนักกีฬาฟุตบอลจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ ฝุาย
จัดการแข่งขันก าหนดเท่านั้น  

11.12 นักกีฬาฟุตบอลที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน โดยเครื่องหมายนี้
จะต้องจัดหามาเอง 

11.13 กรณีชุดนักกีฬาฟุตบอลไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงในทะเบียนแข่งขัน ตามแบบที่ฝุาย
จัดการแข่งขันก าหนด นักกีฬาฟุตบอลคนนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 

ส่วนนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่ติดตัวอักษร  หรือ ตัวอักษรไม่ตรงตามชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียน หรือ ไม่
ติดเครื่องหมายของรายการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา หรือ มีแต่เป็นเครื่องหมายที่ลอกเลียนแบบ จะ
มีโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

11.14 ในกรณีที่นักกีฬาฟุตบอลในต าแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู ต้องท าหน้าที่ผู้รักษาประตูในระหว่าง
การแข่งขัน กรณีเป็นเหตุสุดวิสัยให้สามารถใช้เสื้อตามสีเสื้อ ของผู้รักษาประตูทีมตนในการแข่งขันวัน
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นั้น หรือในกรณีจ าเป็นอาจเป็นสีอื่นได้แต่ต้องแตกต่างกับนักกีฬาฟุตบอลคนอื่น ๆ ในสนาม และไม่
จ าเป็นต้องมีหมายเลขก็ได ้

12.  บทก าหนดโทษส าหรับนักกีฬาฟุตบอล การคาดโทษ และการห้ามลงท าการแข่งขัน รวมทั้งโทษส าหรับ
เจ้าหน้าที่ทีม ทีม และกองเชียร์ 

บทก าหนดโทษในบทนี้ ใช้ส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 ที่สมาคม
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน อันเกิดจากการกระท าดังต่อไปนี้ โดยจะต้องถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาท 

12.1 การกระท าความผิดของนักกีฬาฟุตบอล จากการเล่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน -นอก
สนามในวันแข่งขัน ต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน หรือสาธารณชน 

12.2 การกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน -นอกสนามในวัน
แข่งขันต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
หรือสาธารณชน 

12.3 การกระท าความผิดขององค์กรสมาชิก (ทีม) จากการไม่ไปท าการแข่งขันตามก าหนด หรือไม่พร้อมที่
จะแข่งขันหรือไม่แข่งขันต่อเมื่อถึงเวลาแข่งขัน หรือถอนองค์กรสมาชิก ระหว่างการแข่งขัน หรือถูก
สมาคม ถอนองค์กรสมาชิก ออกจากการแข่งขัน หรือหมดสิทธิเข้าแข่งขันหรือแข่งขันต่อ หรือ
ล้มละลาย โดยค าสั่งของศาลและคดีถึงที่สุดแล้ว 

12.4 การกระท าความผิดของกองเชียร ์จากการก่อเหตุต่าง ๆ ท าให้การแข่งขันไม่มีความเรียบร้อย  
12.5 ความบกพร่องของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของสมาคม 
12.6 ความผิดในกรณีอื่น ๆ ที่ต้องถูกตัดคะแนน 
12.7  นักกีฬาฟุตบอลถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูก

ห้ามไม่ให้ลงแข่งขัน และถูกปรับเงินตามเกณฑ์ ดังนี ้ 
ได้รับใบเหลืองครบ 4 ใบ ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และถูกปรับเงิน ดังนี้ 

  ครั้งที ่              ถูกพักการแข่งขัน   ปรับเงิน 
  1   1 นัด    1,000 บาท 
  2   1 นัด    2,000 บาท 
  3   2 นัด    3,000 บาท 

4 และครั้งต่อ ๆ ไป 3 นัด    4,000 บาท/ครั้ง 
12.8  ถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) ด้วยการกระท าผิดดังนี ้   

(1)  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง (Violent Conduct) เช่น นักกีฬาฟุตบอลเจตนาท าร้ายคู่ต่อสู้โดย
ไม่ได้เล่นลูกบอล หรือลูกบอลไม่อยู่ในระยะของการเล่น หรือใช้ก าลังรุนแรงเกินกว่าเหตุ จน
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่คู่ต่อสู้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง การกระท าผิดต่อเจ้าหน้าที่ทีม
ฝุายตรงข้าม นักกีฬาฟุตบอลส ารอง และผู้ตัดสิน   
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(2)  กัด (biting) หรือ ถ่มน้ าลายรด (Spits) ใส่บุคคลอื่น  
(3)  เล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play) เช่น เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุในขณะที่แย่งชิง

ลูกบอล อันอาจน าไปสู่การบาดเจ็บของฝุายตรงข้าม  
(4)  ปูองกันฝุายตรงข้ามในการได้ประตู (Denying an obvious goal-scoring opportunity) 

หรือท าให้เสียโอกาสในการท าประตูได้อย่างชัดแจ้งโดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่
รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)  

(5) ปูองกันโอกาสในการท าประตูได้อย่างชัดแจ้ง (Denying an obvious goal-scoring 
opportunity) ของฝุายตรงข้าม ที่ก าลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝุายตน โดยการ
กระท าผิดกติกาต้องถูกลงโทษ ด้วยการเตะโทษ หรือเตะโทษ ณ จุดโทษ  

(6)  ท าผิดซ้ าซาก (Use Offensive) ใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหยาบคาย (Insulting or 
Abusive Language) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสม โดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาระดับ
ความรุนแรงของการกระท าผิด  

(7)  ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second Caution 
in the Same Match)  

โดยความผิดตามข้อ (1) และ (2) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และปรับเงินดังนี ้
  ครั้งที ่              ถูกพักการแข่งขัน   ปรับเงิน 
  1   2 นัด    2,000 บาท 
  2   3 นัด    4,000 บาท 
  3 และครั้งต่อ ๆ ไป 4 นัด    6,000 บาท/ครั้ง 
หากเป็นความผิดตามข้อ (3) ถึง (6) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และปรับเงินดังนี ้
  ครั้งที ่              ถูกพักการแข่งขัน   ปรับเงิน 
  1   1 นัด    1,000 บาท 
  2   1 นัด    2,000 บาท 
  3   2 นัด    3,000 บาท 
  4 และครั้งต่อ ๆ ไป 3 นัด    4,000 บาท/ครั้ง  
ส าหรับกรณีที่นักฟุตบอลได้รับใบเหลือง 2 ใบตาม ข้อ 12.8 (7) การนับโทษจัดอยู่ในประเภท

ใบเหลืองเท่านั้น ส่วนกรณีที่ในนัดเดียวกันได้รับใบเหลืองและตามด้วยใบแดง ให้ท าโทษที่เป็นใบเหลืองไป
รวมกับใบเหลือง และโทษที่เป็นใบแดงไปรวมกับใบแดง  
การนับใบเหลืองใบแดง ตามข้อ 12.7 และ 12.8 ให้นับต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 และค่าปรับตามข้อนี้ 

องค์กรสมาชิกต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการช าระค่าปรับ ให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันแข่งขัน ไม่
ฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะลงท าการแข่งขันในนัดต่อไปไม่ได้  
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12.9  ตารางข้อปฏิบัติของนักกีฬาฟุตบอล กรณีที่ถูกพักการแข่งขัน 
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12.10 ตารางข้อปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทีม กรณีถูกพักการท าหน้าที่ 

 
หากนักกีฬาฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าที่ทีม ไม่ปฏิบัติตามตารางข้อ 12.9 หรือ ข้อ 12.10 ข้างต้น จะมี

ความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท แม้บุคคลใดจะขึ้นทะเบียนไว้มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ไม่ว่าจะ
เป็นนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หากถูกลงโทษห้ามเข้าพื้นที่ จะอ้างสิทธิในต าแหน่งอื่นเพื่อเข้าพื้นที่อีกไม่ได้ 
จนกว่าจะพ้นโทษ หากฝุาฝืนจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 

12.11 การถอนทีม/การพักทีม 
การถอนทีมระหว่างการแข่งขัน จะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประธานองค์กร

สมาชิก หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์กรสมาชิก ซึ่งการถอนทีม จะ
มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ดังต่อไปนี ้
12.11.1 ทีมใดถอนทีมในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน หรือ ถูกสมาคมลงโทษถอนทีมออกจากรายการ

แข่งขัน หรือ  ทีมใดล้มละลาย หรือถูกศาลตัดสินให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน จะถูก
ปรับเงิน 50,000 บาท รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามที่มีผู้ร้องขอ และห้ามไม่ให้
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เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดขึ้นทุกประเภท เป็นเวลา 2 ปี และต้องส่งเงิน
สนับสนุนค่าเดินทางที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืน และให้ยกเลิกผลการแข่งขันของทีมทั้งสิ้น 
ยกเว้นโทษที่เกิดจากการตัดสิน ตามข้อก าหนดของฝุายจัดการแข่งขัน 

12.11.2 ทีมใดประกาศพักการแข่งขัน ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขัน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย 
มารยาท มีมติลงโทษ ทีมนั้นจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัด
ขึ้นในฤดูกาลที่จะท าการแข่งขัน ตามข้อก าหนดของฝุายจัดการแข่งขัน 

12.11.3 กรณีองค์สมาชิกที่อยู่ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกหญิง ทีมใดประกาศพักการแข่งขัน 
ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขัน หรือระหว่างฤดูกาลแข่งขัน จะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดขึ้นทุกประเภท เป็นเวลา 2 ปี เว้นแต่สมาคมจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

12.12 บทลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ใน
ส่วนที่น ามาใช้ในการลงโทษกรณีต่าง ๆ ในฟุตบอลรายการนี้ ให้ลงโทษปรับเงินไม่เกินหนึ่งในสาม 
ของอัตราที่ก าหนดไว้ในบทลงโทษ 

13. การประท้วง   
13.1 หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอล ต้องการยื่นเรื่องประท้วงที่เกี่ยวข้องกับการ

แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
13.2 กรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอล หรือมีการกระท าใด ๆ ที่อ้างว่ามี

ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระท านั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ 
และมาตรการทางวินัย ที่จะพิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นข้อประท้วง หรือค าร้องเรียน 
ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ด้วยวิธีการดังนี ้
13.2.1 แจ้งข้อประท้วงตามแบบที่ฝุายจัดการแข่งขันก าหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 

ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง 
13.2.2 ต้องจัดท าหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง 

ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ประกอบการประท้วงด้วย  โดยยื่นต่อฝุาย
จัดการแข่งขัน ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ หนังสือต้องลงนามโดย
ผู้มีอ านาจขององค์กรสมาชิก 

13.2.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม จ านวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งข้อประท้วง ภายใน 48 
ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง  

13.2.4 การประท้วงหากมิได้กระท าการดังกล่าวมาในข้อ 13.2.1 - 13.2.3 ไม่ถือเป็นการประท้วง 
13.2.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล 
13.2.6 เมื่อผู้ประท้วงได้ด าเนินการตามข้อ 13.2.1 – 13.2.4 และ คณะกรรมการพิจารณาวินัย 

มารยาท รับไว้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท อาจเชิญผู้แทนองค์กร
สมาชิก หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา หรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอย่างอื่นที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อ



 

 
 

18 

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 

ประท้วงได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท พิจารณาตัดสินแล้ว ปรากฏว่าการ
ประท้วงไม่เป็นผล ผู้ประท้วงจะถูกริบเงินประกันการประท้วง กรณีที่ผู้ประท้วงหรือผู้ถูก
ประท้วง ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 14 ของบทนี้ 

14.  การอุทธรณ์ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก 

เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์องค์กรสมาชิก และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิก

ที่ถูกลงโทษ หรือองค์กรสมาชิกคู่กรณีขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับค าตัดสินนั้น องค์กรสมาชิกนั้นมี

สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการอุทธรณ์ และหลักฐานอื่นใดเพื่อ

ประกอบการพิจารณา และต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์จ านวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งกรณีการอุทธรณ์ ภายใน 

24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ไดแ้จ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท   

ค าสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเปน็ที่สุด และเงินประกันการอุทธรณ์ จะคืนให้ต่อเมื่อการอุทธรณ์

เป็นผล 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ 

15.  บททั่วไป 
หากโทษที่ก าหนดไว้ในระเบียบการลงโทษนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความผิดในกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ที่ออกระเบียบนี้ เป็นดุลพินิจขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย แต่ละคณะของสมาคม ที่จะน าโทษ

ตามระเบียบนี้ที่เป็นบทใกล้เคียงกันมาใช้ก่อน หากไม่มีให้น าข้อบังคับสมาคม หรือ เอเอฟซี หรือ ฟีฟุา มาบังคับใช้

โดยอนุโลม 

16.  การระงับข้อพิพาท 
16.1  ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใต้การก ากับดูแลของสมาคมทุก

รายการ และ/หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคม และ/หรือ 
ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน ไม่ว่าระหว่าง องค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาฟุตบอล หรือกอง
เชียร์ขององค์กรสมาชิกด้วยกันเอง หรือระหว่างองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาฟุตบอล หรื อ
กองเชียร์ขององค์กรสมาชิก กับ สมาคม คู่กรณีฝุายใดฝุายหน่ึงมีสิทธิน าขอ้พิพาทดังกล่าวฟูองร้องต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาของสมาคม ตามข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น 

16.2  หากองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกใดไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ 16.1 ของบทนี้ และน าข้อพิพาทดังกล่าวฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลในประเทศไทย อันเป็น
การกระท าผิดต่อข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทางสมาคมมีสิทธิห้าม และ/หรือ ระงับสิทธิ มิให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิก 
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เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทาง
กีฬาฟุตบอลใด ๆ จนกว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลนั้นจะมีค าพิพากษาจนถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีองค์กร
สมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกน าข้อพิพาทดังกล่าว
ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลกีฬาโลก (Court of Arbitration for Sport) ทางสมาคมจะไม่ใช้สิทธิใน
การห้าม และ/หรือ การระงับสิทธิ มิให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬา
ฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลใด ๆ  

17.   รางวัลการแข่งขัน 
 ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ทีมอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
ทีมอันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ทีมอันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

18. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
เป็นถ้วยเกียรติยศที่สมาคม มอบให้ทีมชนะเลิศครองเป็นเกียรตินาน 1 ปี และจะต้องส่งคืนให้กับ

สมาคม ก่อนจบฤดูกาลของการแข่งขันปีถัดไปไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อการช ารุดหรือสูญ

หายของถ้วยรางวัลระหว่างที่ครอบครองอยู่ด้วย ทั้งนี้ สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนถ้วยรางวัลชนะเลิศได้

ตลอดเวลา โดยพิธีการมอบถ้วยรางวัล จะด าเนินการมอบให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล 

หรือ หากมีการยืนยันต าแหน่งชนะเลิศก่อนการแข่งขันนัดเหย้านัดสุดท้ายของฤดูกาล ก็สามารถท าพิธีมอบถ้วย

รางวัลชนะเลิศก่อนนัดสุดท้ายของฤดูกาลได้ หรือตามที่สมาคมก าหนด 

19.  เหรียญรางวลั 

เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอลของทีมชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับเหรียญรางวัลในวันมอบ

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ตามจ านวนของเจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอลที่คงอยู่ในทะเบียน ณ วันมอบถ้วยรางวัล

ชนะเลิศ 

20. เรื่องสิทธิประโยชน์ของการจัดการแข่งขัน 
20.1  การแข่งขันในฐานะทีมเหย้า ให้สโมสรจัดเตรียมพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร บริเวณลาน

กิจกรรม ส าหรับผูส้นับสนุนการแข่งขันของทางสมาคม 
20.2 ทางฝุายจัดการแข่งขัน และฝุายฟุตบอลหญิง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ใน

การน ารูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากเจ้าหน้าที่สื่อประจ าสโมสร รวมถึงสิทธิในการสัมภาษณ์
นักกีฬาฟุตบอล เพื่อมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง 

20.3 ถ้าปรากฏว่าทีมใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สมาคมก าหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
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ภาคผนวก ก 
1.  องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรายละเอียดของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง  
 รายการไทยวีเมนส์ลีก 2  

1.1 รายชื่อองค์กรสมาชิกที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน ฤดูกาล 2565 
ตามผลงานของการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา และตามกรณีเฉพาะกาล รายการไทยวีเมนส์ลีก 2       

มีจ านวน 8 ทีม ดังนี้  
1.1.1 สโมสรทหารอากาศ 

1.1.2 สโมสรบีเอสแอล ดับเบิล้ยู เอฟซ ี

1.1.3 สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 

1.1.4 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1.1.5 สโมสรลพบุรี ซิตี้  

1.1.6 สโมสรสรุินทร์หินโคน ยูไนเต็ด 

1.1.7 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  

1.1.8 สโมสรอาม่าแอนด์มาสุขเอฟซี 

1.2  รายละเอียดของการแข่งขัน 
1.2.1  รอบคัดเลือก แข่งขันเพื่อหาทีมชนะ เพื่อเข้าสู่รอบลีก ต่อไป ตามที่ฝุายจัดการแข่งขัน

ก าหนด 
1.2.2  รอบลีก  

เลกที่ 1 เป็นการแข่งขันในรูปแบบพบกันหมด 1 ครั้ง โดยใช้สนามกลาง 
(Centralized)  

เลกที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (จากการจัดอันดับของเลกที่ 1) แข่งขันแบบพบกัน
หมดภายในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะแข่งขันเป็นทีมเหย้า 1 ครั้ง และเป็นทีมเยือน 1 ครั้ง 
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) 

1.3  การเลื่อนชั้นตกชั้น 
1.3.1  เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขัน ทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับสิทธิเลื่อนชั้นขึ้นสู่การ

แข่งขันรายการไทยวีเมนส์ลีก 1 ในฤดูกาลถัดไป 
1.3.2  ทีมอันดับ 7 และอันดับ 8 ของรายการไทยวีเมนส์ลีก 1 จะต้องไปท าการแข่งขันรอบ

เพลย์ออฟกับทีมอันดับ 3 และอันดับ 4 ของรายการไทยวีเมนส์ลีก 2 โดยจะเป็นการ
แข่งขันระหว่างอันดับ 7 ของรายการไทยวีเมนส์ลีก 1 ท าการแข่งขันกับอันดับ 4 ของ
รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 จ านวน 1 นัด  และทีมอันดับ 8 ของรายการไทยวีเมนส์ลีก 1 
ท าการแข่งขันกับอันดับ 3 ของรายการไทยวีเมนส์ลีก 2 จ านวน 1 นัด ทีมที่ชนะ
จ านวน 2 ทีม จะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันไทยวีเมนส์ลีก 1 ในฤดูกาลถัดไป ส่วนทีมที่
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แพ้จ านวน 2 ทีม จะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันการไทยวีเมนส์ลีก 2 ในฤดูกาลถัดไป 
ส าหรับสนามแข่งขันรอบเพลย์ออฟ ฝุายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ก าหนด 

1.3.3 ทีมอันดับ 7 และอันดับ 8 จะต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการ
ไทยวีเมนส์ลีก 2 รอบคัดเลือก ในฤดูกาลต่อไป 

2.  คู่มือการบริหารจัดการทีมฟตุบอลในวันแข่งขัน และ ขัน้ตอนการนับเวลาถอยหลัง 
2.1  วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนได้น าไปถือปฏิบัติในการบริหารจัดการทีมในวัน
แข่งขัน 
2.2  ข้อพึงปฏิบัติของทีมฟุตบอล 

ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลดังต่อไปนี ้

2.2.1 อุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล 
2.2.2 เครื่องแต่งกาย  

2.2.2.1 นักกีฬาฟุตบอลต้องสวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเท้ายาว สวมสนับแข้ง และ
รองเท้า 

2.2.2.2 นักกีฬาฟุตบอลต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพื่อภาพพจน์ที่ดีของเกมการแข่งขัน ดังนั้น นักกีฬาฟุตบอลต้องสวมเสื้อ และ
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นในครึ่งแรก และครึ่งหลัง
ถุงเท้าต้องดึงขึ้นสูงครอบคลุมสนับแข้งไว้ถ้าสวมกางเกงรัดกล้ามเนื้อสีต้องเป็น
สีเดียวกับสีหลักของกางเกงที่สวมใส่อยู่ 

2.2.2.3 รองเท้าต้องเป็นรองเท้าที่มีปุุมอย่างน้อยข้างละ 6 ปุุม โดยเป็นรองเท้าที่ใช้ใน
การเล่นกีฬาฟุตบอลตามมาตรฐานทั่วไป 

2.2.3 การอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลก่อนการแข่งขัน อนุญาตให้ลงท าการอบอุ่น
ร่างกายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นไม่เร็วกว่า 50 นาท ี

2.3 การอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลส ารองระหว่างการแข่งขัน 
2.3.1 อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลส ารอง ออกไปอบอุ่นร่างกายระหว่างการแข่งขัน ได้ครั้งละ

ไม่เกิน 3 คน (รวมผู้รักษาประตู) และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 1 คน โดยห้ามใช้ลูกบอล 
ยกเว้นผู้รักษาประตูอบอุ่นร่างกายโดยใช้ลูกบอลได้แต่ห้ามเตะ 

2.3.2 นักกีฬาฟุตบอลส ารอง ที่ออกไปอบอุ่นร่างกายต้องสวมเสื้อกั๊ก ที่มีสีแตกต่างจาก
นักกีฬาฟุตบอลในสนามอย่างชัดเจน 

2.3.3 พื้นที่ในการอบอุ่นร่างกาย ใช้ด้านหลังเส้นประตู หรือด้านนอกเส้นข้าง หรือตามที่แจ้ง
ในที่ประชุมผู้จัดการทีม 
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2.3.4 บุคคลที่นั่งอยู่ในม้านั่งของนักกีฬาฟุตบอลส ารอง จะต้องนั่งอยู่ตลอดการแข่งขัน 
นอกจากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น คือขณะท าการแข่งขันนักกีฬาฟุตบอลส ารอง
ออกไปอบอุ่นร่างกาย หรือเจ้าหน้าที่ทีมออกไปปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บ 

2.4 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล 
2.4.1 อนุญาตให้แต่ละทีมเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลส ารองตามชื่อที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 4.2 ได้ไม่

เกิน 3 คน 
2.4.2 จ านวนนักกีฬาฟุตบอลส ารองก าหนดไว้ 7 คน โดยแจ้งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลส ารอง

พร้อมกับช่ือนักกีฬาฟุตบอล 11 คนแรกในใบส่งนักกีฬาฟุตบอล 
2.4.3 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล ให้นักกีฬาฟุตบอลถือใบเปลี่ยนตัวไปพร้อมกับ AD Card 

และอนุโลมให้เจ้าหน้าที ่1 คนตามไปเพื่อรับ AD Card นั้นกลับคืน 
2.4.4 ก่อนเริ่มท าการแข่งขัน หากมีความต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 11 

คนแรก ในใบประกบคู่การแข่งขัน ซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้ควบคุมการ
แข่งขันแล้ว จะสามารถกระท าได้ตามเงื่อนไข ดังไปนี ้
2.4.4.1 ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าผู้ฝึกสอน ต้องแจ้งผู้ตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขัน

โดยทันที หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 11 คนแรก 
ในใบประกบคู่แข่งขัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะสามารถเปลี่ยนนักกีฬา
ฟุตบอลได้จากรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลส ารอง 7 คน ในใบประกบคู่แข่งขัน
เท่านั้น 

2.4.4.2 อนุญาตให้มีการเปลี่ยนนักกีฬาฟุตบอลตามข้อ 4.4.1 ได้ไม่จ ากัดจ านวน 
2.4.4.3 นักกีฬาฟุตบอล 11 คนแรก ที่ถูกเปลี่ยนรายช่ือไปแล้ว จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการ

แข่งขันในนัดนั้นได้อีก ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอลระหว่างการแข่งขัน
สามารถเปลี่ยนได้ 3 คน ตามข้อ 4.1 

2.4.4.4 นักกีฬาฟุตบอลส ารอง 7 คน ตามรายชื่อในใบประกบคู่แข่งขันจะต้องถูกลด
จ านวนลงไป และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล
ส ารองได้อีก 

2.4.4.5 นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกเปลี่ยนรายชื่อไปแล้ว อาจจะต้องนั่งอยู่ในม้านั่งส ารอง
ระหว่างการแข่งขัน ในกรณีที่มีการตรวจสารกระตุ้น 

2.4.4.6 หากฝุาฝืนจะถือว่าองค์กรสมาชิก มีการส่งนักกีฬาฟุตบอลผิดคุณสมบัติเข้า
ร่วมการแข่งขัน และจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท ต่อไป ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่ก็ตาม 

2.5 การสอนนักกีฬาฟุตบอลขณะแข่งขัน 
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลุกจากที่นั่งออกไปสอนนักกีฬาฟุตบอลได้ ครั้งละไม่เกิน 1 คน และ

อนุญาตให้ยืนสอนอยู่ภายในเขตเทคนิค (Technical Area) ได้ตลอดเวลา  
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2.6 การดื่มน้ าขณะแข่งขัน 
การดื่มน้ าระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้กระท าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา

ฟุตบอล ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
2.6.1 น้ าต้องบรรจุด้วยขวดพลาสติกและส่งให้นักกีฬาฟุตบอลในลักษณะมือต่อมือที่ข้างเส้น 
2.6.2 ไม่อนุญาตให้โยนขวดน้ า หรือภาชนะอื่นเข้าไปในสนาม 
2.6.3 อนุญาตให้ผู้รักษาประตูวางขวดน้ าพลาสติกไว้ที่ขอบเสาประตูด้านนอกสนามได ้
2.6.4 ขวดน้ าพลาสติกอนุญาตให้วางไว้ได้รอบสนาม แต่ต้องห่างจากเส้นข้างและเส้นประตู 1 

เมตร และการวางขวดน้ านั้น ต้องไม่กีดขวางการท าหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสิน และควร
กระท าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นทั้งครึ่งแรก และครึ่งหลัง  

2.7 การปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บ 
2.7.1 เมื่อนักกีฬาฟุตบอลบาดเจ็บ ผู้ตัดสินจะเข้าไปถามนักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บว่า 

ต้องการการปฐมพยาบาลหรือไม่ ถ้าต้องการผู้ตัดสินจะสั่งยุติการเล่นชั่วคราว และให้
สัญญาณให้เปลสนามเข้าไป เพื่อน านักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บออกจากสนาม 

2.7.2 นักกีฬาฟุตบอลบาดเจ็บที่ปฏิเสธการปฐมพยาบาล ผู้ตัดสินจะด าเนินการเล่นต่อไป 
2.7.3 ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ทีม เข้าไปดูแลการเคลื่อนย้ายนักกีฬา

ฟุตบอลที่บาดเจ็บในสนามได้เพียง 2 คน เท่านั้น 
2.7.4 นักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บแล้วมีการร้องขอให้มีการปฐมพยาบาล เมื่อผู้ตัดสินเรียกเปล

เข้ามาแล้ว แต่นักกีฬาฟุตบอลไม่ยอมลงเปล หรือไม่ยอมเดินตามเปลออกไปนอกสนาม 
นักกีฬาฟุตบอลคนนั้นจะถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) และท านองเดียวกันนักกีฬา
ฟุตบอลที่แสร้งท าบาดเจ็บก็จะถูกคาดโทษด้วยเช่นกัน 

2.7.5 ผู้รักษาประตูที่บาดเจ็บอนุญาตให้มีการปฐมพยาบาลในสนามได้ 
2.7.6 นักกีฬาฟุตบอลที่บาดเจ็บ และมีเลือดออกจากบาดแผล จะต้องได้รับการปฐมพยาบาล

ทันทีนอกสนาม และนักกีฬาฟุตบอลคนนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปลงเล่น 
เว้นเสียแต่เลือดที่บาดแผลได้หยุดไหลแล้ว 

2.8 ข้อปฏิบัติ ก่อน และหลังการแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ FIFA ซึ่งมีการรณรงค์
เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
2.8.1 การเล่นด้วยความยุติธรรม ซึ่งหมายถึงการเล่นที่สุภาพและการแสดงความเคารพซึ่งกัน

และกันระหว่างนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ และการเคารพผู้ชม ก่อน และหลังการ
แข่งขัน 

2.8.2 นักกีฬาฟุตบอลทั้ง 2 ทีม ที่แข่งขัน ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่และการตัดสินของผู้ตัดสิน ไม่
ควรประพฤติผิดมารยาท (Misconduct) ต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ทีม
คู่แข่งขัน หรือผู้ชม 
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2.8.3 ทีมที่แข่งขันต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก่อนการ
แข่งขันและหลังการแข่งขัน โดยเคร่งครัด                     

2.9 การสวมปลอกแขนหัวหน้าทีม 
2.9.1 หัวหน้าทีมต้องสวมปลอกแขนด้านซ้าย และต้องแจ้งชื่อหัวหน้าทีมในใบส่งรายชื่อก่อน

ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
2.9.2 ไม่ว่ากรณีใดหรือช่วงเวลาใดในการแข่งขัน ถ้าหากทีมต้องการเปลี่ยนหัวหน้าทีมต้อง

แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนทุกครั้ง 
2.9.3 หัวหน้าทีมคือนักกีฬาฟุตบอลคนหนึ่ง การคัดค้านการตัดสินใจใด ๆ ถือว่าเป็นการ

ประพฤติไร้น้ าใจนักกีฬาฟุตบอล (Unsporting Behaviour) จะถูกคาดโทษ
เช่นเดียวกับนักกีฬาฟุตบอลคนอื่น ๆ 

2.10  ที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลส ารอง และเขตเทคนิค 
2.10.1 นักกีฬาฟุตบอลส ารอง 

2.10.1.1 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลส ารองนั่งกับพื้น ฉะนั้นจะต้องจัดให้มีที่นั่ง
พอเพียง ส าหรับ 14 ที่น่ัง 

2.10.1.2 นักกีฬาฟุตบอลส ารองสามารถสวมชุดแข่งขัน หรือชุดวอร์ม หรือชุดยูนิ
ฟอร์มประจ าทีมนั่งได้ แต่สีจะต้องไม่เหมือนกับสีของนักกีฬาฟุตบอลใน
สนามทั้ง 2 ทีม 

2.10.1.3 ทุกคนต้องนั่งในที่ที่จัดไว้ ยกเว้นการออกไปอบอุ่นร่างกาย หรือการให้น้ ากับ
เพื่อนร่วมทีม หรือเพ่ือการเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล 

2.10.1.4 นักกีฬาฟุตบอลที่ถูกไล่ออกจากสนาม ไม่อนุญาตให้อยู่ ณ ที่นั่งนักกีฬา
ฟุตบอลส ารอง และเขตเทคนิค 

2.10.2 เจ้าหน้าที่ทีม 
2.10.2.1 อนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ทีม นั่งในเขตที่นั่งส ารองได้ไม่เกิน 7 คน และจะต้อง

นั่งอยู่ตลอดการแข่งขัน นอกจากออกไปปฐมพยาบาลนักกีฬาฟุตบอลที่
บาดเจ็บ หรือควบคุมการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลส ารองเท่านั้น 

2.10.2.2 ไม่อนุญาตให้สวมชุดอื่น นอกจากชุดของเจ้าหน้าที่ทีมที่เหมือนกัน เว้นแต่
ประธานองค์กรสมาชิก หรือผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน ที่ชุดแตกต่างได้ แต่สี
ของชุดเจ้าหน้าที่แต่ละระดับจะต้องไม่เหมือนกับสีของนักกีฬาฟุตบอลทั้ง 2 
ทีม 

2.10.2.3 ถ้าเจ้าหน้าที่คนใดถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้อยู่ในเขต
เทคนิค และต้องไปนั่งบนอัฒจันทร์ 

2.10.2.4 เจ้าหน้าที่ทีมสามารถสวมกางเกงขาสั้นได้ แต่ต้องสวมถุงเท้า และรองเท้า
เข้าไปในเขตเทคนิค และจะต้องคล้อง AD Card ให้ตัวบัตรอยู่นอกเสื้อ 
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2.11 ขั้นตอนและการนับเวลาถอยหลังเพื่อเริ่มการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกหญิง  
2.11.1  ขั้นตอนก่อนเริ่มเกมการแข่งขัน มีดังต่อไปน้ี 

   เวลา  กิจกรรม 
- 3 h 00'  เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเดินทางถึงสนามแข่งขัน  
- 2 h 30'  ตรวจความพร้อมสถานที่จัดการแข่งขัน 
- 2 h 00'   ผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินเดินทางมาถึงสถานที่จัดการ
   แข่งขัน 
- 2 h 00'   ทีมเดินทางมาถึงสถานที่จัดการแข่งขัน 
- 1 h 40'   ทีม A และ ทมี B ถึงสนามแขง่ขัน 
- 1 h 30'   ส่งรายช่ือนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ 

 - 1 h 20'   ออกใบประกบคู่แข่งขัน พร้อมแจกจ่ายให้ทีม สื่อมวลชน ทีม
   ถ่ายทอดสดผู้ประกาศในสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการ
   แข่งขัน วีไอพี และทีมงาน LOC 

 - 1 h 10'   ตรวจสอบ AD Card และอุปกรณ์นักกีฬาฟุตบอลในห้องพัก
   นักกีฬาทีมเหย้า โดยผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินที่ 4 

 - 1 h 05'   ตรวจสอบ AD Card และอุปกรณ์นักนักกีฬาฟุตบอลใน
   ห้องพักนักกีฬาทีมเยือน โดยผู้ควบคุมการแข่งขัน และ 

    ผู้ตัดสินที่ 4 
 - 50'   นักกีฬาฟุตบอล และผู้รักษาประตูเริ่มการอบอุ่นร่างกาย 

- 30'   ประกาศรายช่ือนักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหนา้ที่จัดการแข่งขัน 
- 20'   สิ้นสุดการอบอุ่นร่างกาย นักกีฬาฟุตบอลกลับเข้าสู่ห้องพัก
   นักกีฬา 
- 12'   ธงประจ าการแข่งขัน และเด็กถือธงพร้อมกันบริเวณทางเดิน
   ลงสู่สนามแข่งขัน 
- 10'   เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอลส ารองเข้าประจ าต าแหน่ง
   ในเขตเทคนิค 

 - 10'   นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพร้อมกันบริเวณ
   ทางเดินลงสู่สนามแข่งขัน 

 - 9'   ผู้ตัดสินตรวจสอบการแต่งกาย และอุปกรณข์องนักกีฬา
   ฟุตบอล 

 - 7'   เปิดเพลงประจ าการแข่งขัน ตามด้วยธงประจ าการแข่งขัน ธง
   แคมเปญ ผู้ควบคุมการแข่งขันเดินน าผู้ตัดสิน และนักกีฬา
   ฟุตบอล ลงสู่สนามแข่งขัน 
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 - 0'   เริ่มท าการแข่งขัน 
2.11.2 พักครึ่งเวลาแข่งขัน 15 นาที จากเสียงนกหวีดถึงเสียงนกหวีด ดังนั้นทีมจะต้องออก

จากห้องพักเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเวลาเริ่มแข่งขันของครึ่งหลัง 4 นาท ี
2.11.3 กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว จะถูกพิจารณาโทษตาม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
2.12 ขั้นตอนการตรวจ AD Cards ในห้องพักนักกีฬา 

2.12.1 ถือใบส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าไปในห้องพักนักกีฬา 
2.12.2 เรียกช่ือนักกีฬาฟุตบอลที่ส่งรายชื่อ 11 คนแรก และนักกีฬาฟุตบอลส ารอง 7 คน 
2.12.3 นักกีฬาฟุตบอลเดินมาแสดงตนพร้อมแสดง AD Cards และชุดแข่งขันต่อผู้ควบคุม

การแข่งขันและผู้ตัดสินที่ 4 
2.12.4 สังเกต AD Cards เครื่องหมายการแข่งขันที่แขนเสื้อ หมายเลขและชื่อที่หลังเสื้อ

เครื่องหมายบนถุงมือของผู้รักษาประตู และอื่น ๆ กรณีที่ เข้มงวดเรื่องสิทธิ
ประโยชน ์

2.12.5 แจกเอกสารและใบประกบชื่อนักกีฬาฟุตบอล และกล่าวค าขอบคุณพร้อมกับย้ า
เรื่องการปฏิบัติตามขั้นตอน และการนับเวลาถอยหลังอย่างเคร่งครัด 
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3. ขั้นตอนการเดินเข้าสู่สนาม และพิธีการเพื่อเริ่มการแข่งขัน 
3.1  การตั้งแถวภายในอุโมงค์ หรือในบริเวณทางเดินเข้าสู่สนามแข่งขัน (10 นาที ก่อนเวลา

เริ่มการแข่งขัน) 

 
3.2  เปิดเพลงประจ าการแข่งขัน ตามด้วยธงประจ าการแข่งขัน ธงแคมเปญตามที่ฝ่ายจัดการ

แข่งขันก าหนดในแต่ละฤดูกาล ผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินน าผู้ตัดสิน และนักกีฬาฟุตบอล 
ลงสู่สนามแข่งขัน (8 นาทีก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน) 
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3.3 การตั้งแถวในสนามแข่งขัน 

 

3.4 การจับมือกรรมการผู้ตัดสินและทีมเหย้า โดยทีมเยือน รวมทั้งการตั้งแถวถ่ายรูปทีม 
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3.5 การเดินจับมือกรรมการ โดยทีมเหย้า (ต่อจากทีมเยือน) และตั้งแถวถ่ายรูปหมู่ 

 
3.6 การเสี่ยงทายเหรียญ ทีมที่ชนะการเสี่ยงทายจะมีสิทธิ เลือกแดน หรือ เลือกที่จะเริ่มเขี่ย

บอลก่อน โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนทีมที่แพ้การเสี่ยงทาย ให้ขึ้นอยู่กับทีมที่
ชนะการเสี่ยงทายว่าได้เลือกอย่างใดไปตามล าดับ (โดยให้เริ่มการแข่งขันให้ตรงตามเวลา
แข่งขัน) 
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ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2 

 

 


