บทนำ
ฟุ ต บอลเป็ น กี ฬ ำมหำนิ ย มของมวลมนุ ษ ยชำติ ปั จ จุ บั น ฟุ ต บอลที ม ชำติ ไ ทยหรื อ สโมสร
ฟุตบอลอำชีพได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ ในเวลำที่ทีมชำติไทยหรือสโมสรฟุตบอลอำชีพของไทย
ประสบผลสำเร็จในกำรแข่งขันก็ สร้ำงควำมสุข ควำมภำคภูมิใจ เกิดขึ้นกับ คนไทยทุกหมู่เหล่ำ จนกระทั่ งเกิด
กำรตั้งควำมหวังว่ำทีมชำติไทยจะต้องประสบผลสำเร็จในทุกรำยกำรที่เ ข้ำร่วมกำรแข่งขัน ท้ำยที่สุดก็เป็นควำมหวัง
ของทุกฝ่ำยว่ำในอนำคตอันใกล้ทีมฟุตบอลทีมชำติไ ทยจะได้มีโอกำสผ่ำนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำยภำยในปี
ค.ศ. ๒๐๒๖ ในทำงตรงกันข้ำมหำกทีมชำติไทยไม่ประสบผลสำเร็จตำมที่คำดหวัง ก็จะมีเสียงตำหนิผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละฝ่ำยมำยังองค์กรที่รับผิดชอบในกำรดูแลกีฬำของชำติ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และหน่วยงำนในสังกัดของกระทรวง ตระหนั กและทรำบถึงปัญหำเหล่ำนี้ดีว่ำ หำกไม่มี
กำรดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำใดๆ ก็ยำกที่จะทำให้ควำมคำดหวังของปวงชนชำวไทยจะประสบ
ผลสำเร็จ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทย
ไปฟุ ต บอลโลก ในปี ๒๕๕๙ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วำงรำกฐำน และพั ฒ นำฟุ ต บอลไทยทั้ ง ระบบให้ มี
ควำมเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมียุทธศำสตร์หลัก ๖ ด้ำนได้แก่
๑. กำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ
๒. ศูนย์ฝึกฟุตบอลเพื่อควำมเป็นเลิศ
๓. กำรพัฒนำผู้ตัดสิน
๔. กำรพัฒนำบุคลำกร
๕. กำรพัฒนำกำรชมกำรเชียร์
๖. กำรตรวจสอบล็อคผลกำรแข่งขัน
ดังนั้นกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ จึงจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบ กติกำ ที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนของสมำพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC), สหพันธ์ฟุตบอลนำนำชำติ (FIFA), และสมำคมกีฬำฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ฝ่ำยกีฬำอำชีพและกีฬำมวย กำรกีฬำแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ “ระเบียบ
กำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ ฤดูกำล ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙” เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรบริหำร
จั ด กำรกำรแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลลี ก เยำวชนแห่ ง ชำติ ข องประเทศไทย ตำมที่ ก ระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ
ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบ และได้ ม อบหมำยให้ ก ำรกี ฬ ำแห่ งประเทศไทยเป็ น ผู้ จั ด กำรแข่ งขั น ระเบี ย บนี้ ป ระกอบด้ ว ย
สำระสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓

ข้อกำหนดสำหรับสโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กฎ กติกำ และระเบียบกำรแข่งขันที่ใช้ควบคุมกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ
กำรลงโทษกำรกระทำผิดกฎ กติกำ และมำรยำท

๓

สารบัญ
บทที่ 1 ข้อกาหนดสาหรับสโมสร/สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน
1. คุณสมบัติของทีมที่จะได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ
2. คุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่ทีมที่จะได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
3. คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนที่จะได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและควบคุมทีม
4. คุณสมบัติของนักฟุตบอลประจำทีมที่จะได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
5. สัญญำว่ำจ้ำง / หนังสือรับรองกำรเป็นนักฟุตบอล

5
5
5
5
7

บทที่ 2 กฏ กติกา และระเบียบการแข่งขันที่ใช้ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ
1. กฏ และกติกำของกำรแข่งขัน
9
2. กำรตัดสิน
9
3. กำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
9
4. กำรจัดอันดับ
10
5. กำรพิจำรณำคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play Points)
11
6. กำรขึ้นทะเบียนผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ประจำทีมและนักฟุตบอลตลอดจนชุดที่ใช้แข่งขัน
11
7. ข้อปฏิบัติของทีม และนักฟุตบอลในวันแข่งขัน
14
8. กำรเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลำกำรแข่งขัน สถำนที่จัดกำรแข่งขันและกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั 15
9. สนำมแข่งขัน
16
10. ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรในวันแข่งขัน ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขันทีมเหย้ำ
18
11. เงินรำงวัล
19
12. กำรบริหำรจัดกำรเรื่องสิทธิประโยชน์ของกำรแข่งขัน
20
บทที่ 3 การลงโทษการกระทาผิดกฎ กติกา และมารยาท
1. บทกำหนดโทษสำหรับผู้เล่น เจ้ำหน้ำที่ทีม ทีม และกองเชียร์
2. กำรประท้วง
3. กำรอุทธรณ์
4. บททั่วไป

21
21
23
23

๔

ภาคผนวก
ผนวก1

คู่มือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของทีมเหย้า
1. ภำรกิจของสนำม (Venue Mission หรือ Stadium Mission)
24
2. โครงสร้ำงสโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (Organization Structure)
24
2.1 งำนรักษำควำมปลอดภัย (Security Management)
2.2 งำนด้ำนเทคนิคกีฬำ (Sport Technical Management)
2.3 งำนประชำสัมพันธ์ (Public Relations)
2.4 งำนสำธำรณูปโภคและงำนรักษำควำมสะอำดสุขอนำมัย (Utility & Sanitation)
2.5 งำนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan)

ผนวก 2

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ และปรับเงินผูก้ ระทาและการกระทาความผิดมารยาท หรือ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานที่จดั การแข่งขัน
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

โทษของสโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดทีมนักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำที่ทีม
หรือกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล

28

บทลงโทษนักฟุตบอล หรือ เจ้ำหน้ำที่ทีม หรือ สโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
หรือกองเชียร์
1. นักฟุตบอล
2. เจ้ำหน้ำที่ทีม
3. ทีม
4. กองเชียร์
5. สถำนที่จัดกำรแข่งขันห้องใช้งำน และอื่นๆ
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บทเพิ่มโทษ และโทษในกรณีอื่น
1. กรณีเพิ่มกำรตัดคะแนนทีม และโทษจำกควำมผิดในกรณีอนื่

45

๕

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี
THAILAND YOUTH LEAGUE ๒๐๑๘-๒๐๑๙

บทที่ ๑
ข้อกาหนดสาหรับสโมสร/สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน
๑. คุณสมบัติของทีมที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ
๑.๑) สโมสรฟุตบอลอำชีพที่เป็นสมำชิกของสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
และมีสิทธิ์ส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรฟุตบอลอำชีพที่สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รับรอง ได้แก่
รำยกำรไทยลีก ๑ – ไทยลีก ๔ โดยไม่รวมทีมชุดบี
๑.๒) ทีมฟุตบอลที่ส่งในนำมสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด โดยมีสิทธิจังหวัดละ ๑ ทีม
๒. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทีมที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑) เป็นบุคลำกรที่มีวุฒิภำวะ และทักษะเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทที่บริหำรจัดกำร
สโมสรฟุตบอล / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดให้มำรับหน้ำที่ต่ำงๆ
๒.๒) เป็นลูกจ้ำงของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเต็มเวลำ
๒.๓) ไม่เป็นเจ้ำของหรือผู้บริหำรหรือลูกจ้ำงของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด อื่นๆ ที่เข้ำร่วม
ในกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติในลีกเดียวกัน
๓. คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันและควบคุมทีม
๓.๑) ในฤดู ก ำลแข่ งขั น ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ผู้ ฝึ ก สอนจะต้ อ งจบหลั ก สู ต ร FA Thailand Introductory
Course หรือ T-License ของกำรกีฬ ำแห่ งประเทศไทย เป็ นอย่ำงต่ำหรือที่สมำคมกีฬ ำฟุ ตบอลแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์รับรอง
๓.๒) ในฤดูกำลแข่งขัน ๒๐๑๙-๒๐๒๐ ผู้ฝึกสอนจะต้องจบหลักสูตร C-License ของสมำพันธ์ฟุตบอล
แห่งเอเชีย (AFC) เป็นอย่ำงน้อยเท่ำนั้น
๔. คุณสมบัติของนักฟุตบอลประจาทีมที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
๔.๑) นักฟุตบอลจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
๔.๒) อนุ ญ ำตให้น ำนักกีฬ ำที่ เป็นชำวต่ำงประเทศหรือ เกิดในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้ สัญ ชำติ ไทย
เข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๔.๒.๑) กรณีนักกีฬำที่เป็น “ชำวต่ำงประเทศ” จะต้องมีหลักฐำน ดังนี้
(๑) เอกสำรหลักฐำนกำรเข้ำเมืองไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยไทย ได้แก่ กำรตรวจลงตรำ
(Visa) เพื่อใช้ในกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย
(๒) หนังสือเดินทำง (Passport) ที่ออกโดยประเทศต้นสังกัดของนักเตะต่ำงชำติรำยนั้น
(๓) หลักฐำนรับรองกำรศึกษำในประเทศไทย กรณีที่เป็นสถำนศึกษำของรัฐให้มีหนังสือรับรอง
ของสถำนบันศึกษำนั้น พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีกำรศึกษำระดับหลักสูตร ซึ่งนักกีฬำ
ชำวต่ำงประเทศจะต้องมีระยะเวลำศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนี่งปีก่อนวันที่สมัครทำกำรแข่งขัน

๖

๔.๒.๒) กรณีนักกีฬำ “ที่เกิดในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้สัญชำติไทย” จะต้องมีหลักฐำน ดังนี้
(๑) เอกสำรหลักฐำนที่ทำงรำชกำรไทยออกให้ ตำมกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชำติ
ไทยปฎิบัติเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรและกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอำศัยอำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ มำตรำ ๕
(๒) หลักฐำนรับรองกำรศึกษำในประเทศไทย กรณีที่เป็นสถำนศึกษำของรัฐให้มีหนังสือรับรอง
ของสถำบันศึกษำนั้น พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีกำรศึกษำระดับหลักสูตร ซึ่งนักกีฬำ
ชำวต่ำงประเทศจะต้องมีระยะเวลำศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนี่งปีก่อนวันที่สมัครทำกำรแข่งขัน
๔.๓) ต้ องเป็ น นั กฟุ ตบอลที่ ขึ้น ทะเบี ยนสังกัดกับ สโมสรโดยมีห ลักฐำนกำรขึ้น ทะเบี ยนตำมแบบที่
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ กำหนดและมีสัญญำกำรว่ำจ้ำงอำชีพ/หนังสือรับรองระหว่ำงนักฟุตบอลกับ
สโมสรเป็นที่เรียบร้อยยกเว้นกรณีเป็นนักฟุตบอลสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใช้เป็นหนังสือรับรองจำกสมำคมกีฬำ
แห่งจังหวัดนั้นๆ ได้
๔.๔) นักฟุตบอลที่สังกัดกับสโมสรใดและสโมสรนั้นมิได้ส่งทีมเข้ำแข่งขันหรือส่งทีมแต่มิได้ส่งชื่อตัวเอง
เข้ำแข่งขันด้วย นักฟุตบอลผู้นั้นจะมีสิทธิเข้ำแข่งขัน ได้ในกรณีที่มีสโมสรอื่นยืมตัวไปแข่งขัน และในกำรขึ้นทะเบียน
ให้แนบเอกสำรกำรยืมตัวตำมแบบฟอร์มที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด กำรขอยืมตัวนักกีฬำ
จำกสโมสรอื่นไปร่วมทีมลงแข่งขัน อนุญำตให้ยืมในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันได้ไม่เกิน ๖ คน แต่ทั้งนี้กำรขอยืมจำก
สโมสรใดสโมสรหนึ่งจะเกินกว่ำจำนวน ๓ คนมิได้ ส่วนกรณีที่ทีมต้นสังกัดเดิมต้องแข่งขันกับทีมต้นสังกัดใหม่ในลีก
เดียวกันหรือในรำยกำรอื่น ๆ ระหว่ำงที่สัญญำขอยืมตัวยังมีผลอยู่นั กกีฬำที่ถูกยืมตัวไปจะลงแข่งขันให้กับต้นสังกัด
ใหม่ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกำรตกลงระหว่ำงกัน
๔.๕) นั ก ฟุ ต บอลที่ มี สั ญ ญำกำรว่ ำจ้ ำง ระหว่ำ งนั ก ฟุ ต บอลกั บ สโมสรเป็ น ที่ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้อ ยแล้ ว
เมื่อสัญญำนั้นสิ้นสุดลงหรือถูกสโมสรยกเลิกสัญญำกำรว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร นักฟุตบอลผู้นั้นมีสิทธิที่จะย้ำย
สังกัดได้โดยอิสระ
๔.๖) นั ก ฟุ ต บอลที่ มี ห นั งสื อ รับ รอง ระหว่ำงนั ก ฟุ ต บอลกั บ สมำคมกี ฬ ำแห่ งจั งหวัด เป็ น ที่ ถู ก ต้ อ ง
เรียบร้อยแล้วเมื่อหนังสือรับรองนั้นสิ้นสุดลงหรือถูกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดยกเลิกหนังสือรับรองเป็นลำยลักษณ์
อักษร นักฟุ ตบอลผู้ นั้นมี สิ ท ธิที่ จะย้ำยสังกัดได้โดยอิสระโดยหนังสือรับ รองระหว่ำงสมำคมกีฬ ำแห่งจังหวัดกั บ
นักฟุตบอลต้องมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน ๑ ปีนับจำกวันที่รับรอง
๔.๗) นักฟุตบอลที่ย้ำยเข้ำอยู่ในสังกัดกับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใหม่ไม่ว่ำกรณีใดๆ ตำมข้อ
๔.๓ และข้อ ๔.๔ จะต้องทำสัญญำกำรว่ำจ้ำงอำชีพใหม่ / หนังสือรับรองใหม่ ระหว่ำงนักฟุตบอลกับสโมสรใหม่ /
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใหม่ ให้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย และจะต้องสังกัดอยู่ในสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดนั้น
ตลอดระยะเวลำของสัญ ญำ / หนังสื อรับรองนักฟุตบอลผู้นั้นจึงจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงสโมสร / สมำคมกีฬ ำ
แห่งจังหวัดได้ และนักฟุตบอลแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงกำรสัง กัดได้ไม่เกิน ๑ สโมสร / ๑ สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
ตลอดฤดูกำล
๔.๘) กำรโอนย้ำยนักฟุตบอลระหว่ำงสโมสรกับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดนั้น
นักฟุตบอลที่สังกัดสโมสรจะต้องยกเลิกสัญญำว่ำจ้ำงกับสโมสรเดิมเสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์ย้ำยไปอยู่
กับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดนั้น ๆ โดยนักฟุตบอลต้องทำหนังสือรับรองกับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดนั้น ๆ ด้วย
๔.๙) กำรโอนย้ำยนักฟุตบอลระหว่ำงสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดกับสโมสรนั้น
นักฟุตบอลที่สังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจะต้องยกเลิกหนังสือรับรองกับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
เดิมเสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์ย้ำยไปอยู่กับสโมสรนั้น ๆ โดยนักฟุตบอลต้องทำสัญญำว่ำจ้ำงด้วย
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๔.๑๐) นั ก ฟุ ต บอลที่ ล งเล่ น ให้ กั บ สโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ ง จั ง หวั ด ที่ ท ำกำรแข่ ง ขั น แล้ ว แพ้ ใน
รอบเพลย์ออฟนั้น สำมำรถโอนย้ำย / ยืมตัว มำเล่นให้กับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ที่เข้ำไปเล่นในรอบ
ลีกโซนได้ แต่จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกำรแข่งขันของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
๔.๑๑) นักฟุ ตบอลและเจ้ำหน้ำที่ประจำทีมที่ เข้ำแข่งขันในฟุ ตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ จะต้องไม่อยู่
ในระหว่ำงที่ “ฟีฟ่ำ” หรือ “เอเอฟซี” หรือ “สมำคมกีฬำฟุตบอล” ลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขันหรือพักกำรแข่งขันทั้งนี้
ผู้ ที่ อ ยู่ ในระหว่ำงถู ก ลงโทษไม่ มี สิ ท ธิเข้ ำมำมี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ ที ม ที่ เข้ ำแข่ งขั น ฟุ ต บอลลี ก เยำวชนแห่ งชำติ ไม่ ว่ ำ
ประกำรใด
๔.๑๒) นักฟุตบอลที่ลงแข่งขันในลีกอำชีพ (ไทยลีก๑-ไทยลีก๔) สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ ถ้ำอำยุ
ยังไม่เกินตำมระเบียบกำรกำรแข่งขันกำหนด
๕. สัญญาว่าจ้าง/หนังสือรับรองการเป็นนักฟุตบอล
๕.๑ ระหว่ำง “ผู้เล่น” กับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
๕.๑.๑ ผู้ เล่ น ที่ จะขึ้น ทะเบี ยนเล่น ในลีกเยำวชนแห่ งชำติ จะต้องแสดงสัญ ญำว่ำจ้ำงของสโมสร
ระหว่ำงผู้เล่นกับสโมสร / หนังสือรับรองของสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ระหว่ำงผู้เล่นกับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด /
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยของประเทศไทย
๕.๑.๒ ผู้ เล่ น คนใดจะท ำสั ญ ญำซ้ ำซ้ อ นในขณะใดขณะหนึ่ งตั้งแต่ ๒ สโมสร / ๒ สมำคมกี ฬ ำ
แห่ งจังหวัด ขี้น ไปมิ ได้ หำกฝ่ ำฝื น มี ค วำมผิ ดหมดสิ ท ธิ์ลงท ำกำรแข่งขัน ตลอดฤดู กำลนั้ น และจะมีกำรพิ จำรณำ
ควำมผิดเพิ่มเติมแล้วแต่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
๕.๒ ข้อกำหนดและแนวทำงในกำรต่อสัญญำ (สโมสรเดิม) และกำรเจรจำสัญญำว่ำจ้ำงใหม่ (กำรโอนย้ำย)
๕.๒.๑ ในกรณี ที่ ผู้เล่นมีสัญ ญำว่ำจ้ำงกับสโมสรใดสโมสรหนึ่ง / หนังสือรับรองกับสมำคมกีฬ ำ
แห่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด และสัญญำว่ำจ้ำง / หนังสือรับรองยังไม่หมดอำยุ ห้ำมผู้เล่นและหรือเอเย่นของผู้เล่นนั้น
ดำเนินกำรเจรจำเพื่อบรรลุข้อตกลงใดๆ กับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดอื่นๆ ที่แข่งขันอยู่ในฟุตบอลลีกเยำวชน
แห่งชำติ
๕.๒.๒ ในท ำนองเดีย วกั น ห้ ำมสโมสรใดสโมสรหนึ่ ง / สมำคมกี ฬ ำแห่ งจังหวัด ใดจังหวัดหนึ่ ง
โดยเจ้ำหน้ำที่ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด คนใดคนหนึ่ง ไม่ว่ำจะได้รับมอบอำนำจหรือไม่ก็ตำมที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติติดต่อหรือพยำยำมติดต่อกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่มีสัญญำว่ำจ้ำงอยู่กับสโมสร
อื่นๆ / หนังสือรับรองจำกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด และสัญญำจ้ำง /หนังสือรับรองยังไม่หมดอำยุเพื่อชักชวนให้ไป
ทำสัญญำ / หนังสือรับรองเล่นในทีมของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่มีสัญญำ
/ หนังสือรับรองว่ำจ้ำงอยู่เป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว
๕.๒.๓ กำรเจรจำระหว่ำงสโมสรหรือเอเย่นใดกับผู้เล่นที่มีสัญญำว่ำจ้ำงอยู่กับสโมสรอื่นให้กระทำได้
ในกรณีดังนี้
ก. สัญญำว่ำจ้ำงเดิมของผู้เล่นเหลือเวลำในสัญญำน้อยกว่ำ ๖ เดือน อย่ำงไรก็ตำมก่อนที่
จะมี กำรเจรจำให้ ส โมสรหรือเอเย่น ที่ ต้องกำรเจรจำซื้ อผู้เล่นจำกต้น สังกัดเดิมท ำหนั งสือแจ้งสโมสรเดิมที่ ผู้เล่น
มีสัญญำอยู่ก่อนว่ำจะขอเจรจำตำมระเบียบ
ข. กรณีที่สโมสรเดิมมีเงื่อนไขตกลงกับผู้เล่นนั้นไว้ว่ำก่อนสัญญำครบกำหนดให้สโมสรเดิม
เป็นผู้เจรจำตกลงเป็นรำยแรก และภำยหลังได้ปฏิเสธเป็นลำยลักษณ์อักษรที่จะต่อสัญญำให้กับผู้เล่นภำยในหรือ
ตำมเวลำที่กำหนดไว้ตำมสัญญำแล้ว ผู้เล่นนั้นจึงมีสิทธิที่จะเจรจำกับสโมสรอื่นๆ ได้ไม่ว่ำเวลำจะเหลือ เกิน ๖ เดือน
ก็ตำม
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๕.๒.๔ กำรเจรจำระหว่ำงสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดหรือเอเย่นใดกับผู้เล่นที่มีหนังสือรับรองอยู่กับ
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดอื่นให้กระทำได้ในกรณีดังนี้
ก. หนังสือรับรองเดิมของผู้เล่นเหลือเวลำในกำรรับรองน้อยกว่ำ ๖ เดือน อย่ำงไรก็ตำม
ก่อนที่จะมีกำรเจรจำให้สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดหรือเอเย่นที่ต้องกำรเจรจำซื้อผู้เล่นจำกต้นสังกัดเดิมทำหนังสือแจ้ง
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเดิมที่ผู้เล่นมีหนังสือรับรองอยู่ก่อนว่ำจะขอเจรจำตำมระเบียบ
ข. กรณีที่สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเดิมมีเงื่อนไขตกลงกับผู้เล่นนั้นไว้ว่ำก่อนหนังสือรับรอง
ครบกำหนดให้สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเดิมเป็นผู้เจรจำตกลงเป็นรำยแรก และภำยหลังได้ปฏิเสธเป็นลำยลักษณ์อักษร
ที่จะกระทำหนังสือรับรองฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นภำยในหรือตำมเวลำที่กำหนดไว้ตำมหนังสือรับรองแล้ว ผู้เล่นนั้นจึงมี
สิทธิที่จะเจรจำกับสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดอื่นๆ ได้ไม่ว่ำเวลำจะเหลือเกิน ๖ เดือนก็ตำม
๕.๒.๕ กรณี ที่ผู้ เล่นหรือเจ้ำหน้ำที่ทีมคนใดร้องเรียนว่ำได้ถูกสโมสรต้นสังกัด ยกเลิกสัญ ญำจ้ำง
โดยไม่เป็นธรรมหรือมีผู้เสียหำยร้องเรียนร้องทุกข์มำยัง “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” ว่ำมีผู้เล่นหรือเอเย่นหรือ
สโมสรใดกระทำผิดตำมข้อกำหนดและแนวทำงที่ระบุไว้ตำมข้อ ๕.๒.๑ ถึง ๕.๒.๓ ข้ำงต้น เมื่อ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
ประจำโซน” สอบสวนแล้ วพบว่ำ ผู้ เล่ นหรือเอเย่น หรือสโมสรนั้น ๆกระท ำผิดจริง จะมีโทษตำมมติที่ ป ระชุมของ
“ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” พิจำรณำ
๕.๒.๖ กรณีที่ผู้เล่นหรือเจ้ำหน้ำที่ทีมคนใดร้องเรียนว่ำได้ถูกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดยกเลิกหนังสือ
รับรองโดยไม่เป็นธรรมหรือมีผู้เสียหำยร้องเรียนร้องทุกข์มำยัง “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” ว่ำมีผู้เล่นหรือ
เอเย่นหรือสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดกระทำผิดตำมข้อกำหนดและแนวทำงที่ระบุไว้ตำมข้อ ๕.๒.๑ ถึง ๕.๒.๓ ข้ำงต้น
เมื่อ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” สอบสวนแล้วพบว่ำผู้เล่นหรือเอเย่นหรือสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดนั้นๆกระทำผิด
จริงจะมีโทษตำมมติที่ประชุมของ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” พิจำรณำ

๙

บทที่ ๒
กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันที่ใช้ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ
๑. กฎ และกติกาของการแข่งขัน
๑.๑) กฎ และ กติ ก ำกำรแข่ ง ขั น ใช้ ก ฎกติ ก ำของ “ฟี ฟ่ ำ ” ในกำรแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนำนำชำติ
ที่ “สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ” ประกำศรับรอง
๑.๒) กฎ และกติกำอื่น ๆ ที่นำมำผนวกใช้เป็นกฎและกติกำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมกำร
จัด กำรแข่ งขั น จะเป็ น ผู้ ก ำหนด โดยอำศั ย หลั ก เกณฑ์ ข อง “สมำคมกี ฬ ำฟุ ต บอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์” มำประกอบกำรพิจำรณำ
๒. การตัดสิน
๒.๑) ผู้ตัดสินสำหรับกำรแข่งขันนั้นจะต้องเป็นผู้ตัดสินที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก "สมำคมกีฬำฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ" เท่ำนั้น
๒.๒) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในกำรแข่งขันซึ่งเกิดจำกผู้เล่นหรือผู้ที่เ กี่ยวข้องกับกำร
แข่งขันหรือเกิด จำกเจ้ำหน้ำที่ของทีมหรือกองเชียร์ของทีมใดทีมหนึ่ง ทำให้เกิดควำมเสื่อมเสียกับ วงกำรฟุตบอล
ให้ ผู้ตัด สิน หรื อเจ้ำหน้ ำที่ ควบคุ ม กำรแข่งขัน ท ำรำยงำนเสนอให้ ฝ่ำยจัด กำรแข่งขัน ประจำโซนนั้ น ๆ พิ จำรณำ
มำรยำทวินัยและข้อประท้วงพิจำรณำในวันถัดไป ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์นอกเหนือจำกข้อกำหนด บทลงโทษที่มีอยู่
ให้ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนดังกล่ำวเสนอให้คณะทำงำนกำรจัดกำรแข่งขันประจำภำคนั้น ๆ พิจำรณำมำรยำท
วินัยข้อประท้วงดำเนินกำรต่อไป
๒.๓) ในกรณีที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน / คณะทำงำนกำรจัดกำรแข่งขันประจำภำคพิจำรณำ
มำรยำท วินัย และข้อประท้วงตัดสินลงโทษอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดกับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเจ้ำหน้ำที่ทีมหรือ
ผู้เล่นหรือกองเชียร์ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด และได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบแล้วหำกสโมสร / สมำคม
กีฬ ำแห่ งจังหวัด ไม่เห็ นด้วยกับคำตัดสิ นนั้น ให้ ยื่นอุทธรณ์ เป็นลำยลักษณ์ อักษร พร้อมเหตุแห่ งกำรอุทธรณ์ และ
หลักฐำนอื่นใดเพื่อประกอบกำรพิ จำรณำนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรพิ จำรณำไปยัง “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัด
กำรแข่ งขั น ฯ” กำรกี ฬ ำแห่ งประเทศไทยเพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรฝ่ ำยจั ด กำรแข่ งขั น ฯ พิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ห รือ
คณะทำงำนฯอื่นใดตำมที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน” กำรกีฬำแห่งประเทศไทยแต่งตั้งทำกำรพิจำรณำ
และให้ถือว่ำคำสั่งของ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” พิจำรณำอุทธรณ์ หรือคณะทำงำนฯ อื่นใดตำมที่
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” แต่งตั้งเป็นที่สุด
หำกสโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ ง จั งหวั ด ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมเงื่อ นไขหรื อ ไม่ ใช้ สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ภ ำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำสิทธิในกำรอุทธรณ์เป็นอันระงับสิ้นไป
๓. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
๓.๑ สิทธิทีมที่ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
๓.๑.๑ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ที่ต้องกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันต้องส่งเอกสำรใบสมัครต่อ
ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันในระยะเวลำตำมที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนด หำกมีทีมที่สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันเกินจำนวนที่
ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนด ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจะจัดให้มีกำรแข่งขันรอบคัดเลือกทีมเพื่อคัดเลือกทีมเข้ำทำกำรแข่งขัน
ในรอบลีกโซน
๓.๑.๒ ฝ่ ำยจัดกำรแข่ง ขัน ฯ สำมำรถพิ จำรณำกำหนดและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรแข่งขัน
ในแต่ละรอบกำรแข่งขันให้เหมำะสม

๑๐

๓.๒ ทีมที่ได้สิทธิ์เข้ำไปแข่งรอบลีกโซน โดยไม่ต้องทำกำรแข่งขันรอบเพลย์ออฟ
๓.๒.๑ ทีมฟุตบอลจำกไทยลีก ๑ ฤดูกำล ๒๐๑๘ ที่ส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันลีกเยำวชนแห่งชำติ
ตำมรุ่นอำยุนั้นๆ ในฤดูกำลที่ผ่ำนมำ และส่งทีมรุ่นอำยุดังกล่ำวเข้ำร่วมกำรแข่งขันลีกเยำวชนแห่งชำติในฤดูกำลนี้
๓.๒.๒ ที ม ฟุ ต บอลที่ ได้ อั น ดั บ ๑, อั น ดั บ ๒ และอั น ดั บ ๓ ของแต่ ล ะรุ่ น อำยุ แ ละแต่ ล ะโซน
ในฤดูกำล ๒๐๑๗-๒๐๑๘
๓.๒.๓ ในกรณีที่ทีมใดทีมหนึ่งได้สิทธิ์ทั้งตำมข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ จะไม่เลื่อนสิทธิ์ให้ทีมอันดับ
๔ ของลีกโซนในฤดูกำล ๒๐๑๗-๒๐๑๘
๓.๓ กำรแข่งขันรอบเพลย์ออฟ
- ทำกำรแข่งขันโดยแบ่งเขต (Zoning) ซึ่งแบ่งเป็น ๘ โซน
- หำกโซนใดมีทีมประสงค์เข้ำร่วมเกิน ๑๐ ทีม ให้ทำกำรจับสลำกเพื่อแข่งขันรอบเพลย์ออฟ
- สนำมกำรแข่งขันจะทำกำรแข่งขันตำมที่คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนด
- เวลำแข่งขันครึ่งละ ๓๕ นำที และพักครึ่งไม่เกิน ๑๕ นำที แข่งขันทั้งหมด ๒ ครึ่งเวลำ
- รูปแบบกำรแข่งขันให้ดำเนินกำรตำมที่คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนด
๓.๔ รอบลีกโซน (League Zone)
- ท ำกำรแบ่ ง เขตกำรแข่ ง ขั น ออกเป็ น ๘ โซน โดยแต่ ล ะโซนจะมี ที ม เข้ ำ ร่ ว มไม่ เกิ น โซนละ ๑๐ ที ม
(รวมทั้งสิ้น ๘๐ ทีม) ทำกำรแข่งขันในระบบลีกโซน (เหย้ำ – เยือน)
- เวลำแข่งขันครึ่งละ ๓๕ นำที และพักครึ่งไม่เกิน ๑๕ นำที แข่งขันทั้งหมด ๒ ครึ่งเวลำ
- จำนวนสิ ท ธิ์ในกำรเข้ำรอบแชมเปี้ ยนชิพ ส์ขึ้นอยู่กับ จำนวนที มที่ เข้ำร่วมแข่งขันในแต่ละโซน
ตำมควำมเหมำะสม และจะประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร ก่อนเริ่มแข่งขันครึ่งฤดูกำลหลังในรอบลีกโซน
- กรณีที่ทีมในโซนมีจำนวนสโมสรที่สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันมีไม่ถึง ๑๐ ทีม สัดส่วนกำรเข้ำรอบ
จะลดตำมจำนวนสัดส่วนจำนวนสโมสรที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันในโซนนั้นๆ
- จำนวนนัดกำรแข่งขันในแต่ละโซนจะกำหนดตำมควำมเหมำะสมกับจำนวนทีมในโซนนั้นๆ
๓.๕ รอบแชมเปี้ยนชิพ (Championship round)
- ทีมที่มำจำกรอบลีกโซนทั้งหมด ๑๖ ทีมมำจับสลำกแข่งขันในระบบกำรแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม,
กลุ่ ม ละ ๔ ที ม ทั้ ง หมดจ ำนวน ๔ กลุ่ ม โดยที ม ที่ ม ำจำกรอบลี ก โซนเดี ย วกั น จั บ สลำกเจอกั น จะต้ อ งท ำกำร
จับสลำกใหม่
- ในแต่ละกลุ่มจะทำกำรแข่งขันแบบพบกันหมด โดยให้ทีมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ผ่ำนเข้ำสู่รอบ
๘ ทีม
๓.๖ กำรแข่งขันรอบ ๘ ทีม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
- รอบ ๘ ทีมสุดท้ำยจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะทำกำรแข่งขันแบบน็อคเอำท์
- ในรอบ ๘ ทีม ให้ทีมอันดับ ๑ ของแต่ละกลุ่ม แข่งขันกับทีมอันดับ ๒ ของแต่ละกลุ่ม โดยทีมจำก
กลุ่มเดียวกันจะไม่พบกัน ตำมรูปแบบกำรแข่งขันที่คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกำหนด
- เวลำแข่งขันครึ่งละ ๓๕ นำที และพักครึ่งไม่เกิน ๑๕ นำที แข่งขันทั้งหมด ๒ ครึ่งเวลำ
- หำกเสมอกันให้ตัดสินด้วยกำรยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
๔. การจัดอันดับรอบลีกโซนและรอบแชมเปี้ยนชิพ
๔.๑ ในรอบลีกโซนและรอบแชมเปี้ยนชิพ ทีมที่ชนะกำรแข่งขันในครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้คะแนน ๓ คะแนน
ถ้ำทั้งคู่เสมอกันจะได้ทีมละ ๑ คะแนน ส่วนทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนน
๔.๒ กำรจัดอันดับเมื่อสิ้นสุดกำรแข่งขันครบทุกนัดของรอบลีกโซนหรือรอบแชมเปี้ยนชิพ

๑๑

๔.๒.๑ ให้จัดอันดับโดยเรียงลำดับจำกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ และทีมที่ได้คะแนน
รองลงมำจะถูกจัดอันดับลดหลั่นกัน ตำมคะแนนรวมที่ได้จนถึงอันดับทีมสุดท้ำย
๔.๒.๒ ในกรณีที่มีทีมมำกกว่ำ ๑ ทีมขึ้นไป ได้คะแนนรวมเท่ำกันเมื่อสิ้นสุดกำรแข่งขัน ให้ใช้เกณฑ์
พิจำรณำกำรจัดลำดับต่อไปนี้
(๑) พิจำรณำจำกผลกำรแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ำกัน ที่เคยแข่งกันมำในฤดูกำลที่เพิ่ง
จบกำรแข่งขัน
(๒) พิจำรณำจำกผลต่ำงของประตูได้และประตูเสีย (Goals Difference) จำกกำรแข่งขัน
ของทีมที่มีคะแนนเท่ำกัน โดยไม่นับตำมกฎกำรทำประตูทีมเยือน
(๓) พิจำรณำเฉพำะประตูได้ (Goals For) จำกกำรแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ำกัน
(๔) พิจำรณำจำกผลต่ำงประตูได้และประตูเสีย (Goal Difference) ในกำรแข่งขันตลอด
ทั้งฤดูกำล
(๕) พิจำรณำเฉพำะประตูได้ (Goal For) ในกำรแข่งขันตลอดทั้งฤดูกำล
(๖) พิจำรณำจำกคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play point)
(๗) ในกรณีพิจำรณำตำมเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมลำดับแล้ว หำกได้เกณฑ์ตัดสินตำม
ข้อหนึ่งข้อใด แล้วให้ยุติกำรพิจำรณำข้อต่อไป แต่หำกยังไม่สำมำรถพิจำรณำจัดอันดับได้ ให้ใช้วิธี จับสลำกหำทีม
เข้ำรอบ
๔.๓ ในกำรจัดอันดับ ระหว่ำงกำรแข่งขัน เพื่ อแสดงลำดับในตำรำงคะแนนระหว่ำงฤดูกำลให้ ใช้เกณฑ์
พิจำรณำโดยใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเรียงลำดับดังนี้
(๑) พิจำรณำจำกคะแนนรวมสูงสุด
(๒) ถ้ำคะแนนเท่ำกันให้พิจำรณำจำกผลต่ำงของประตูได้ประตูเสีย
(๓) ถ้ำคะแนนยังเท่ำกันอีกให้ดูเฉพำะประตูได้
(๔) ถ้ำคะแนนยังเท่ำกันอีกให้ดูจำกจำนวนนัดที่ชนะ
(๕) พิจำรณำจำกตัวอักษรนำหน้ำชื่อของแต่ละทีม (ก. ถึง ฮ.) โดยให้นับจำกชื่อหลังจำกสโมสร
หรือสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
(๖) ในกรณีพิจำรณำตำมเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมลำดับแล้ว หำกได้เกณฑ์ตัดสินตำมข้อหนึ่งข้อ
ใด แล้วให้ยุติกำรพิจำรณำข้อต่อไป
๕. การพิจารณาคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points)
ใบเหลือง และใบแดงของแต่ละทีมที่ได้รับในกำรแข่งขันแต่ละนัด จะถูกนำไปนับคะแนนเพื่อใช้พิจำรณำ
จัดลำดับในตำรำงคะแนน ดังต่อไปนี้
๕.๑ นักกีฬำที่ได้รับใบเหลือง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ ๑ คะแนน
๕.๒ นักกีฬำที่ได้รับใบแดง ในกรณีที่ได้รับใบเหลืองเป็นใบที่ ๒ จะได้คะแนนสะสม ๓ คะแนน
๕.๓ นักกีฬำที่ได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสมใบละ ๓ คะแนน
๕.๔ นักกีฬำที่ได้รับใบเหลือง และได้รับใบแดงโดยตรง จะได้รับคะแนนสะสม ๔ คะแนน
๖. การขึ้นทะเบียนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจาทีมและนักฟุตบอล ตลอดจนชุดที่ใช้แข่งขัน
๖.๑ ให้สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดส่งรำยชื่อผู้บริหำรทีม เจ้ำหน้ำที่ประจำทีมและนักฟุตบอล ในช่วง
ระยะเวลำที่ ฝ่ ำ ยจั ด กำรแข่ ง ขั น ฯ ก ำหนด และสำมำรถเปลี่ ย นแปลง แก้ ไข เพิ่ ม -ถอน หรื อ โอนย้ ำ ยรำยชื่ อ
นักฟุตบอล ตำมที่ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนดไว้
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๖.๒ จำนวนรำยชื่อผู้เล่นในแต่ละทีมของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดกำหนดไว้ดังนี้
รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน ๑๓ ปี ให้ส่งรำยชื่อผู้เล่นในทีมได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๕ คน
ตำมแบบฟอร์มที่ "คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ" กำหนด และสำมำรถเพิ่มเติมได้อีกในกรณีที่ส่งรำยชื่อ
นักฟุตบอลไม่ครบตำมจำนวนที่คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ กำหนด แต่ะจะต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
และระยะเวลำที่คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ ได้กำหนดไว้
๖.๓ กำรส่งชื่อนักกีฬำที่เป็นชำวต่ำงประเทศหรือเกิดในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้สัญชำติไทย ให้ส่งรวมกันได้
ไม่เกิน ๒ คน ในจำนวน ๓๕ คน โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักกีฬำให้เป็นไปตำมบทที่ ๑ ข้อ ๔.๒
๖.๔ กำรส่ ง รำยชื่ อ ผู้ เล่ น เข้ ำ แข่ ง ขั น ในแต่ ล ะนั ด ให้ ส่ ง ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๘ คน และไม่ เกิ น ๒๐ คน
ส่วนเจ้ำหน้ำที่ส่งได้ไม่เกิน ๙ คน ตำมแบบฟอร์มที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด
๖.๕ หลักฐำนประกอบกำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่ทีมตำมข้อ ๖.๑ มีดังนี้ คือ
(๑) รูปถ่ำยสีธรรมชำติไม่เกิน ๖ เดือน หน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำ พื้นหลังสีขำว
ขนำด ๑ นิ้ว คนละ ๒ รูป
(๒) หลักฐำนแสดงสถำนภำพของเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๖.๑
(๓) สำเนำใบรับรองคุณวุฒิของผู้ฝึกสอนระดับ FA Thailand Introductory Course หรือคุณวุฒิ
ที่สูงกว่ำ
(๔) สำเนำบัตรประชำชน กรณีเป็นช่ำวต่ำงชำติจะต้องมีสำเนำหนังสือเดินทำง
๖.๖ หลักฐำนประกอบกำรขึ้นทะเบียนของผู้เล่นในข้อ ๖.๒ มีดังนี้ คือ
(๑) รูปถ่ำยสีธรรมชำติไม่เกิน ๖ เดือน หน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำ สวมชุดแข่งขัน
พื้นหลังสีขำวขนำด ๑ นิ้ว คนละ ๒ รูป
(๒) สำเนำสูติบัตรหรือสำเนำบัตรประชำชนของนักฟุตบอล
(๓) หลักฐำนกำรว่ำจ้ำงระหว่ำงสโมสรกับผู้เล่น / ระหว่ำงสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดกับผู้เล่น สัญญำ
กำรว่ำจ้ำง / หนังสือรับรองนี้ ให้จัดทำขึ้นอย่ำงน้อย ๓ ชุด ด้วยกัน โดย ชุดที่ ๑ เก็บไว้ที่สโมสร / สมำคมกีฬำ
แห่งจังหวัด ชุดที่ ๒ ให้ผู้เล่นเป็นผู้เก็บ และชุดที่ ๓ จัดส่งให้กับ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำรกีฬำ
แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีกำรไม่ส่งสัญญำว่ำจ้ำง / หนังสือรับรองดังกล่ำว หรือ ส่งช้ำกว่ ำเวลำที่กำหนดผู้เล่น
คนนั้นจะยังไม่มีสิทธิลงเล่นจนกว่ำเอกสำรทั้งหมดจะสมบูรณ์
(๔) กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ หรือเกิดในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้สัญชำติ จะต้องมีหลักฐำนแสดง
ตัวตนตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.
๖.๗ อนุญ ำตให้ส่งรำยชื่อและเพิ่มถอนรำยชื่อผู้เล่น โดยกำรขึ้นทะเบียนให้แนบเอกสำรตำมแบบฟอร์ม
ที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้
(๑) ต้องดำเนินกำรขึ้นทะเบียนนักกีฬำฟุตบอลไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน และไม่เกิน ๓๕ คน ภำยในวันที่
๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑
(๒) กรณีทีมใดส่งรำยชื่อไม่เกิน ๓๕ คน สำมำรถขอยืมตัวนักกีฬำฟุตบอลจำกสโมสรหรือสมำคม
กี ฬ ำแห่ งจั งหวัด ที่ ต กรอบกำรแข่ งขั น รอบเพลย์ อ อฟได้ ไม่ เกิ น ๖ คน ภำยในระยะเวลำที่ “คณะอนุ ก รรมกำร
ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด แต่กำรขอยืมตัวจำกสโมสรหรือสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใดจะเกินกว่ำจำนวน ๓ คน
มิได้ ทั้งนี้กำรขอยืมตัวนักกีฬำฟุตบอลจำกทีมที่ตกรอบเพลย์ออฟ เมื่อรวมกับนักกีฬำฟุตบอลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ก่อนแล้วตำม (๑) จะต้องไม่เกิน ๓๕ คน
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(๓) ให้มีกำรเพิ่มถอนรำยชื่อนักกีฬำฟุตบอลได้ไม่เกิน ๕ คน เมื่อกำรแข่งขันรอบลีกโซน เลกแรก
สิ้นสุดลง และก่อนกำรแข่งขันเลกที่สองจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ กำรเพิ่มถอนหรือกำรยืมตัว ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
ภำยในระยะเวลำที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ประกำศกำหนด
(๔) ให้มีกำรเพิ่มถอนรำยชื่อนักกีฬำฟุตบอลได้ไม่เกิน ๓ คน เมื่อสิ้นสุดกำรแข่งขันรอบลีกโซน
และก่อนกำรแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพ จะเริ่มขึ้น ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปภำยในระยะเวลำที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัด
กำรแข่งขันฯ” ประกำศกำหนด
(๕) อนุญำตให้มีกำรถอนชื่อนักกีฬำฟุตบอลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ออกจำกทีมได้ทุกขณะ แต่จำนวน
นักกีฬำฟุตบอลที่เหลืออยู่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๒๐ คน
(๖) กำรถอนชื่อนักกีฬำฟุตบอลออกจำกทีม เมื่อถอนออกไปแล้วจำนวนนักกีฬำฟุตบอลไทยหรือ
สัญชำติอื่น ลดลงไปตำมจำนวนที่ถอนออก ในกรณีที่เป็นนักกีฬำฟุตบอลสัญชำติอี่น สำมำรถเพิ่มชื่อนักกีฬำฟุตบอล
สัญชำติอื่นแทนได้ตำมจำนวนที่ได้ถอนออกไป
(๗) นักกีฬำฟุตบอลที่มีกำรขึ้นทะเบียนไว้จะเปลี่ยนแปลงสังกัดได้ไม่เกิน ๒ ทีมตลอดฤดูกำล
๖.๘ แต่ละสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด จะต้องแจ้งชุดที่จะใช้แข่งขัน รวมถึงชุดผู้รักษำประตูในกรณี
เป็นทีมเหย้ำและกรณีที่เป็นทีมเยือนตำมแบบฟอร์มที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด (ซึ่งรวมทั้ง
เสื้อ กำงเกง และถุงเท้ำสำหรับชุดทีมเหย้ำ และชุดเยือน) รวม ๓ ชุดเป็นอย่ำงน้อย และจะต้องมีสีแตกต่ำงเป็นสว่ำง
และเข้มโดยสิ้นเชิงต่อคณะทำงำนจัดกำรแข่งขันที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องใช้สีของชุดแข่งขันตำมที่แจ้งไว้ตลอดฤดูกำล
แข่งขันและสีของหมำยเลขเสื้อแข่งขันต้องใช้สีที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกำรแข่งขันในเวลำกลำงวันหรือในเวลำกลำงคืน
เพื่อมิให้ทีมเยือนมีปัญหำเกี่ยวกับสีชุดแข่งขันของผู้เล่นหรือผู้รักษำประตูในวันแข่งขัน สโมสรจึงต้อง
นำชุดแข่งขันไป ๒ ชุด และผู้รักษำประตูต้องนำไป๓ ชุด หำกมีเหตุสุดวิสัยให้ใช้ชุดที่ ๓ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ควบคุมกำรแข่งขัน
๖.๙ ผู้เล่นของแต่ละสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยเหมือนกันตำมสีที่ได้แจ้งไว้
ในแบบฟอร์มของ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” โดยต้องมีเครื่องหมำยของผู้สนับสนุนกำรแข่งขัน (ถ้ำมี)
ที่แขนเสื้อด้ำนขวำ กับให้มีชื่อย่อของผู้เล่นและ นำมสกุลเต็ม หรือชื่อเต็ม นำมสกุลย่อ หรือชื่อเต็มไม่ใส่นำมสกุลหรือ
ชื่อบนหลั งเสื้ อที่ ได้ท ำกำรลงทะเบี ยนไว้ อ ย่ำงใดอย่ ำงหนึ่ งเป็ น ภำษำอั งกฤษอยู่เหนื อ หมำยเลขด้ ำนหลังตัวเสื้ อ
ตัวอักษรนี้ จะต้องมี ควำมสู งระหว่ำง ๕-๗.๕ ซ.ม. และติดหมำยเลขประจำตั วทำงด้ำนหลังเสื้อด้วยสี ที่ มองเห็ น
ได้ชัดเจนมีควำมสูงระหว่ำง ๒๕-๓๕ ซ.ม. และที่ขำกำงเกงด้ำนหน้ำข้ำงขวำหรือข้ำงซ้ำยก็ได้ด้วยสีที่มองเห็นได้
ชัดเจน มี ค วำมสู ง ระหว่ำง ๑๐-๑๕ ซ.ม. แล้วผู้เล่น มี สิ ท ธิใส่ชุ ดแข่งขั น ตำมที่ สโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ งจังหวัด
มีข้อผูกพันกับบริษัท ผู้อุปถัมภ์ได้ แต่ จะต้องแจ้งให้ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน ทรำบล่วงหน้ำ สำหรับผู้ ที่เป็น
หัวหน้ำทีมต้องติดเครื่องหมำยที่แขนเสื้อด้ำนซ้ำยให้ชัดเจน โดยเครื่องหมำยนี้จะต้องจัดหำมำเอง
กรณี ผู้ เล่ น ที่ ไม่ ติ ด หมำยเลข หรือ ติ ด หมำยเลขไม่ ต รงในทะเบี ย นแข่ งขั น หรือ ไม่ ติ ด ตั ว อั ก ษรหรือ
ตัวอักษรไม่ตรงตำมชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนตำมแบบที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด ผู้เล่นคนนั้น
ไม่มีสิทธิลงทำกำรแข่งขัน
๖.๑๐ ในรอบแชมเปี้ยนชิพเป็นต้นไป ผู้เล่นจะต้องติด เครื่องหมำยของผู้จัดกำรแข่งขันที่แขนเสื้อด้ำนขวำ
หำกไม่ติด หรือมีแต่เป็นเครื่องหมำยที่ลอกเลียนแบบ ผู้เล่นคนนั้นไม่มีสิทธิลงทำกำรแข่งขัน
๖.๑๑ อนุญำตให้ใช้หมำยเลขบนหลังเสื้อได้ตั้งแต่หมำยเลข ๑ ถึงหมำยเลข ๙๙ ซึ่งสงวนสิทธิ์หมำยเลข
บนหลังเสื้อหมำยเลข ๑ ให้แก่ผู้รักษำประตูเท่ำนั้น ทั้งนี้ นักกีฬำฟุตบอลที่ทำกำรลงทะเบียนสโมสรนั้นๆ จะต้องใช้
หมำยเลขนั้นไปจนสิ้นฤดูกำลแข่งขัน
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๖.๑๒ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน ฯ” จะเป็นผู้กำหนดชุดแข่งขันของแต่ละทีม โดยแต่ละทีม
จะต้องใส่ชุดแข่งขันนัดเหย้ำในกำรแข่งขันที่เป็นทีมเหย้ำ และใส่ ชุดแข่งขันนัดเยือนในกำรแข่งขัน ที่เป็นทีมเยือน
หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะทำงำนจัดกำรแข่งขัน หำกมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นในวันแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ตัดสินที่ทำหน้ำที่ในคู่นั้นๆ หรือผู้ควบคุมกำรแข่งขัน
๗. ข้อปฏิบัติของทีม และนักฟุตบอลในวันแข่งขัน
๗.๑ ที ม ที่ ไม่ ไปแข่ งขั น ตำมวั น เวลำ และสนำมที่ ก ำหนด หรื อ ที ม ที่ ไปถึ งสนำมแล้ ว แต่ ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะ
ลงสนำมแข่ งขั น ภำยในเวลำที่ ก ำหนด หรื อ ที ม ใดไม่ ร่ ว มกำรแข่ งขั น ต่ อ จนหมดเวลำหรื อ นั ก ฟุ ต บอลผละจำก
กำรแข่งขันหรือเจ้ำหน้ำที่ หรือนักฟุตบอล หรือกองเชียร์ของทีมนั้น เป็นต้น เหตุให้กำรแข่งขันต้องยุติลงตำมรำยงำน
ของผู้ตัดสินจะถูกลงโทษตำมแต่กรณี
๗.๒ ในวันแข่งขันให้ผู้จัดกำรทีมส่งบัญชีรำยชื่อ พร้อมทั้งลำดับหมำยเลขให้ตรงตำมหมำยเลขที่สมัครไว้ตำม
แบบที่คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกำหนด โดยให้มีผู้เล่นไม่เกิน ๑๑ คน และผู้เล่นสำรองไม่เกิน ๙ คน ก่อนเวลำ
กำรแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๔๐ นำที ของวันที่ลงทำกำรแข่งขัน โดยให้ส่งรำยชื่อนี้ต่อผู้ควบคุมกำรแข่งขัน ในกำรประชุม
ผู้จัดกำรทีม
๗.๓ อนุญำตให้นักกีฬำที่เป็นชำวต่ำงประเทศหรือไม่มีสัญชำติไทย ลงสนำมแข่งขันได้ ๒ คน ตลอดกำร
แข่งขัน
๗.๔ กำรเปลี่ยนตัวผู้เล่นในกำรแข่งขันแต่ละนัด ให้เปลี่ยนได้ ๕ คน ผู้เล่นที่จะเข้ำ เปลี่ยนตัวต้องอยู่ใน
รำยชื่อผู้เล่นสำรอง ๙ คน ตำมบัญชีรำยชื่อที่ยื่นไว้ก่อนกำรแข่งขัน และผู้ที่เปลี่ยนตัว ออกไปแล้วจะกลับเข้ำมำลง
แข่งขันอีกไม่ได้
๗.๕ ทีมใดที่ลงสนำมแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นในสนำมน้อยกว่ำ ๗ คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และปรับประตู
ได้และประตูเสียเป็น ๒:๐
๗.๖ ถ้ำปรำกฏว่ำทีมใดจัดผู้เล่นที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อบังคับที่ ๖ ข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๖ ลงทำกำร
แข่งขันจะถูกลงโทษไม่ว่ำจะมีกำรประท้วงหรือไม่ก็ตำม
๗.๗ กำรผละจำกกำรแข่งขันในกรณีที่มีกำรประท้วงกำรตัดสินโดยนัก ฟุตบอลของทีมใดเกิดขึ้นไม่ว่ำจะจำก
กรณีใดๆ ก็ตำม และผู้ตัดสินได้สั่งให้นักฟุตบอลของทีมที่ประท้วงทำกำรแข่งขันต่อโดยให้สัญญำณเริ่มเล่นใหม่แล้ว
นักฟุตบอลของทีมที่ประท้วงไม่ยอมเล่นต่อ ไม่ว่ำจะอยู่ในส่วนใดของสนำม แข่งขันถือว่ ำทีมนั้นมีเจตนำผละจำกกำร
แข่งขันและมีโทษ
๗.๘ กำรถอนทีมระหว่ำงกำรแข่งขันจะต้องกระทำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยประธำนสโมสร / นำยกสมำคม
กีฬำแห่งจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกประธำนสโมสร / นำยกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ซึ่ง
กำรถอนทีมจะต้องถูกลงโทษตำมกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
๗.๙ ถ้ำปรำกฏว่ำทีมใดไม่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด
จนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยจะถูกลงโทษ
๗.๑๐ กรณีที่ทีมเหย้ำดำเนินกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน ทำงเคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือทำงวิทยุกระจำยเสียง
ท้ อ งถิ่ น ไปยั ง ผู้ ช มทำงบ้ ำ นในนั ด ที่ ต นเป็ น ที ม เหย้ ำเพื่ อ กำรหำรำยได้ ข องที ม โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำก
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ก่อนอำจทำให้ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กำรตลำดและสิทธิ์
ประโยชน์” ถูกผู้ได้รับลิขสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยได้ทีมจะมีควำมผิด
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๘. การเปลี่ยนแปลงกาหนดวัน เวลาการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันและกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
๘.๑ หำกสโมสรใดต้องกำรเปลี่ยนแปลงวัน เวลำ หรือสถำนที่กำรจัดกำรแข่งขัน สโมสรจะต้องแจ้งและ
ได้รับควำมยินยอมจำกสโมสรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องยื่นเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร
พร้อมเหตุผลที่สมควรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑๔ วัน ก่อนถึงวันแข่งขัน
๘.๒ กรณีที่ทีมเหย้ำไม่สำมำรถจัดกำรแข่งขันตำมกำหนดได้เพรำะเจ้ำของสนำมไม่อนุญำตให้ใช้สถำนที่
จัดกำรแข่งขัน แต่ทีมเยือนได้เดินทำงไปถึงสนำมตำมกำหนดแข่งขันแล้วทีมเหย้ำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยต่อทีมเยือน
และฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง
๘.๓ ในกรณี เหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นก่อนทำกำรแข่งขัน โดยมิใช่กำรกระทำควำมผิดของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เช่น
ไฟฟ้ำส่องสนำมดับเพรำะฟ้ำผ่ำทำระบบไฟฟ้ำเสียหำยหรือฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังสนำมมำกเป็นต้น ซึ่งแต่ละ
กรณี ที่เกิดขึ้นได้ล่ วงเลยเวลำเริ่มกำรแข่งขันไปนำนกว่ำ ๖๐ นำทีแล้ว และผู้ ควบคุมกำรแข่งขัน หรือ “ฝ่ำยจัด
กำรแข่งขันประจำโซน” เห็นว่ำแต่ละกรณีไม่สำมำรถทำกำรแข่งขันได้ ให้แจ้งเลื่อนกำรแข่งขันออกไป และให้ทำ
กำรแข่งขันในวันกลำงสัปดำห์ถัดไปที่เหมำะสม หรือวันเวลำอื่นตำมที่ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” กำหนด
ส่วนค่ำใช้จ่ำยให้เป็นหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เหตุสุดวิสัยดังกล่ำวในวรรคต้น หำกเกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขันโดยมิใช่กำรกระทำควำมผิดของฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งและผู้ควบคุมกำรแข่งขันหรือ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” เห็นว่ำไม่สำมำรถทำกำรแข่งขันได้ให้มีคำสั่ง
ยุติกำรแข่งขันและแจ้งเลื่อนกำรแข่งขันออกไป และให้ทำกำรแข่งขันใหม่ในวันกลำงสัปดำห์ถัดไปที่เหมำะสม หรือ
วันเวลำอื่นใดตำมที่ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” กำหนด โดยทำกำรแข่งขันเฉพำะเวลำที่เหลืออยู่ และให้คง
รำยชื่อผู้เล่นผลต่ำงประตูกำรคำดโทษ กำรไล่ออก ไว้ตำมเดิมส่วนค่ ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่จัด กำรแข่งขัน และผู้จัดกำรทีมของสองทีมคู่แข่งขัน เห็นว่ำหลังจำกล่วงเลยเวลำ
แข่งขันไปกว่ำ ๖๐ นำทีแล้ว หำกขยำยระยะเวลำออกไปอีกชั่วขณะหนึ่งจะสำมำรถทำกำรแข่งขันได้แน่นอนและ
ทุกฝ่ำยมีควำมเห็นชอบร่วมกันก็สำมำรถขยำยระยะเวลำออกไปได้ แต่ไม่ควรเกิน ๓๐ นำที
๘.๔ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขัน ทำให้ไม่สำมำรถใช้สนำมทำกำรแข่งขันต่อไปได้และ
ต้องยกเลิกกำรแข่งขันไปกลำงคัน โดยที่เวลำกำรแข่งขันได้ผ่ำนพ้นไป ๘๕ นำทีแล้ว หรือเหลือเวลำแข่งขันปกติอีก
เพียง ๕ นำทีเท่ำนั้น และผลกำรแข่งขันในขณะนั้นเสมอกันอยู่ โดยมิได้ เป็นกำรแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งกันให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” โดยควำมเห็นชอบของผู้จัดกำรทีมของสองทีมคู่แข่งขันในกำรตัดสิน
ให้กำรแข่งขันของคู่นี้ถือว่ำเสร็จสิ้นไปโดยไม่ต้องไปทำกำรแข่งขันกันต่อในวันรุ่งขึ้นตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๘.๓ ทั้งนี้
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับ แต่ละทีมในด้ำนค่ำใช้จ่ำย หรือกำหนดแข่งขันของสัปดำห์ต่อไปแต่ก่อนกำรตัดสินใจ
ให้หำรือกับ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” ก่อน
๘.๕ กรณีเป็นควำมบกพร่องของสนำมของทีมเหย้ำ ไฟฟ้ำดับมำกกว่ำ ๓ ครั้ง ในระหว่ำงกำรแข่งขันนัดใด
หรือระยะเวลำที่ไฟฟ้ำขัดข้องรวมกันเกินกว่ำ ๖๐ นำที ไม่นับรวมเวลำพักครึ่ง ๑๕ นำที นับตั้งแต่ผู้ตัดสินยุติกำร
แข่งขัน โดยมิได้เกิดจำกเหตุสุดวิสัย ให้ปรับทีมเหย้ำเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง หำกเสียน้อยกว่ำ ๒
ประตู ให้นับประตูเสียเป็น ๒ ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู
ส ำหรับ กำรแข่ งขั น นั ด ถั ด ไปจำกนั ด ที่ มี ปั ญ หำไฟฟ้ ำขั ด ข้ อ ง หำกจะแข่ งขั น ในเวลำที่ ต้ อ งใช้ ไฟฟ้ ำ
ตำมเดิมต้องได้รับกำรตรวจระบบไฟฟ้ำจำก“ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน”หรือผู้แทนของ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
ประจำโซน” ก่อนโดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อกำรตรวจระบบไฟฟ้ำเป็นของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
๘.๖ กรณีมีเหตุวุ่นวำยเกิดขึ้นในสนำมแข่งขันและไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำ ๔๕ นำทีทำให้ต้อง
ยุติกำรแข่งขัน สโมสรที่เป็นทีมเหย้ำมีโทษดังนี้ ให้ปรับทีมเหย้ำเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง หำกเสีย
น้อยกว่ำ ๒ ประตู ให้นับประตูเสียเป็น ๒ ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู
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๘.๗ กรณีที่กองเชียร์ทะเลำะวิวำทกันเป็นเหตุให้ต้องหยุดกำรแข่งขัน หำกไม่สำมำรถคลี่คลำยเหตุกำรณ์ให้
ทำกำรแข่งขันได้ภำยใน ๔๕ นำที สโมสร/สมำคกีฬำแห่งจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยตำที่ฝ่ำยสิทธิประโยชน์เรียกร้องมำ และถูกปรับเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง
หำกเสียน้อยกว่ำ ๒ ประตู ให้นับประตูเสียเป็น ๒ ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู
๘.๘ กรณี ที่ สโมสร / สมำคมกีฬ ำแห่งจังหวัด ใดได้ย้ำยสถำนที่จัดกำรแข่งขัน จำกเดิมไปยังต่ำงท้องถิ่น
แต่ไม่ได้ข้ำมเขตลีกโซนที่ทำกำรแข่งขัน ในระหว่ำงฤดูกำลของกำรแข่งขัน และมีผลทำให้ค่ำใช้จ่ำยของคณะทำงำน
จัดกำรแข่งขันเกี่ยวกับค่ำพำหนะเดินทำงค่ำโรงแรมที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงที่เกิดขึ้นรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นจำกกำรแข่งขัน
ณ สนำมแข่งขันเดิม สโมสรนั้นต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เพิ่มขึ้น
๘.๙ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ สำมำรถพิจำรณำกำหนดและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรแข่งขันในแต่ละรอบกำร
แข่งขันให้เหมำะสม
๙. สนามแข่งขัน
๙.๑ กำรใช้สนำมในแต่ละรอบกำรแข่งขัน
๙.๑.๑ รอบเพลย์ออฟ เป็นกำรแข่งขันแบบน๊อกเอำต์ หรือแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะใช้กำรจับฉลำกกำหนดรูปแบบ
กำรแข่งขันตำมที่คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันเห็นสมควร
๙.๑.๒ รอบลีกโซน เป็นกำรแข่งขันระบบเหย้ำ-เยือน ซึ่งจะใช้สนำมของแต่ละทีม
๙.๑.๓ รอบแชมเปี้ยนชิพ เป็นกำรแข่งขันระบบทัวร์นำเมนท์ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม แข่งแบบพบกันหมด โดยมี
เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันในแต่ละรุ่น
๙.๑.๔ รอบแปดทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะใช้สนำมกลำงในกำรแข่งขัน
๙.๒ มำตรฐำนของสนำมตำมข้อกำหนด
สโมสรสมำชิก สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจะต้องจัดให้มีสนำมแข่งขั นเพื่อใช้เป็นสนำมทีมเหย้ำ ตั้งอยู่
ณ สถำนที่ซึ่ง ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ ให้กำรรับรอง และห้ำมมิให้ทีมย้ำยสนำมแข่งขันไปแข่งขันนอกเขตอำเภอพื้นที่ที่
ทีมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสังกัดอยู่ และสภำพทั่วไปของสนำมที่จะใช้ในกำรแข่งขันนอกจำกต้องมีทำงเข้ำ
– ออกอย่ำงสะดวกสบำยหลำยช่องทำงแล้วยังจะต้องมีมำตรฐำนดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ จัดสรรพื้นที่สำหรับผู้เข้ำชมกำรแข่งขันได้ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ คน และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
กำรแบ่งแยกเขตกองเชียร์ของทีมเหย้ำ และทีมเยือนอย่ำงชัดเจน โดยมีระยะห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร และ/หรือ
มีรั้วกั้น พร้อมทั้งมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยยืนคอยระวังเหตุกำรณ์ และมีรั้วกั้นเขตระหว่ำงที่นั่งของกองเชียร์
กับ ที่ นั่ งของบุ คคลส ำคัญ และระหว่ำงกองเชียร์ กับ ที่ นั่ งผู้สื่อข่ำว รวมทั้ งระหว่ำงที่ นั่ งบุ คคลสำคั ญ กับ ที่ นั่ งของ
ผู้สื่อข่ำวนอกจำกนั้นจะต้องมีรั้วกั้น โดยรอบระหว่ำงอัฒจันทร์กับสนำมเพื่อป้องกันมิให้ผู้ชมลงไปในสนำมได้รั้วกั้น
โดยรอบดังกล่ำว และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัดอีกทั้งมีทำงผ่ำนเข้ำ -ออกจำกพื้นที่จัดกำรแข่งขัน
อย่ำงสะดวกอีกด้วย
๙.๒.๒ มีห้องอำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ เช่น
(๑) ห้องพักผู้ตัดสิน ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๑๒ ตำรำงเมตร และมีห้องอำบน้ำ พร้อมห้องสุขำแบบ
ชักโครกในตัว และอ่ำงล้ำงหน้ำ
(๒) ห้องประชุม ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ต.ร.ม.พร้อมห้องสุขำแบบชักโครกในตัว และอ่ำงล้ำงหน้ำ
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(๓) ห้องพักนักฟุตบอล ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๖๐ ตำรำงเมตร/ห้อง มีห้องอำบน้ำพร้อมห้องสุขำ
แบบชักโครก และโถปัสสำวะในตัวอย่ำงละ ๒ชุด และอ่ำงล้ำงหน้ำ ๒ ชุด สำหรับทีมเหย้ำและทีมเยือน
(๔) ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ตำรำงเมตร พร้อมห้องสุขำแบบชักโครก
ในตัว และอ่ำงล้ำงหน้ำ
(๕) ห้องปฐมพยำบำล หรือห้องตรวจสำรกระตุ้น ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ตำรำงเมตรพร้อมห้อง
สุขำแบบชักโครกในตัว และอ่ำงล้ำงหน้ำ (ห้องปฐมพยำบำลและห้องตรวจสำรกระตุ้นสำมำรถใช้ร่วมกันได้)
(๖) ห้องผู้สื่อข่ำว ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๕๐ ต.ร.ม. พร้อมห้องสุขำแบบชักโครกในตัว และอ่ำงล้ำง
หน้ำ
(๗) สถำนที่สำหรับให้กำรต้อนรับวีไอพี ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๒๐๐ ตำรำงเมตร
(๘) จัดเตรียมบริเวณหรือสถำนที่ที่จัดไว้สำหรับกำรแถลงข่ำวก่อนและหลังกำรแข่งขัน
๙.๒.๓ มีสนำมแข่งขันได้มำตรฐำนโดย ผิวพื้นเรียบและมีหญ้ำปกคลุมสม่ำเสมอ โดยจะเป็นหญ้ำธรรมชำติ
หรือหญ้ำเทียมก็ได้ และต้องมีขนำดสนำมแข่งขันตำมกติกำฟุตบอล The Laws Of The Game และตำมที่สมำคม
กีฬำฟุตบอลฯประกำศใช้
๙.๒.๔ ในกรณี ที่ ที ม สโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ งจั งหวัด มี คุ ณ สมบั ติ แ ละมำตรฐำนไม่ ค รบตำมก ำหนด
ที่คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ กำหนด ทีมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดสำมำรถให้ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
ประจำโซนพิจำรณำตรวจสนำมในเบื้องต้นได้ และฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนจะนำมำพิจำรณำและหำข้อสรุปว่ำ
สำมำรถใช้ในกำรจัดกำรแข่งขันได้หรือไม่ให้ขึ้นอยู่กับมติของคณะทำงำนจัดกำรแข่งขัน
(๑) เส้นแสดงขอบเขต
(๑.๑) เส้น (Line) ตีเส้นโดยมีควำมกว้ำง ๕ นิ้ว (๑๒ เซนติเมตร)
(๑.๒) เส้นประตู (Goal Line) ๒ เส้น เป็นเส้นกำหนดควำมยำวของสนำม
(๑.๓) เส้นข้ำง (Touch Line) ๒ เส้น เป็นเส้นกำหนดควำมกว้ำงของสนำม
(๑.๔) เส้นแบ่งแดนเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งระหว่ำงเส้นประตูและที่กึ่งกลำง ของเส้นจะทำจุด
กึ่งกลำงสนำมไว้ และมีวงกลมรัศมี ๙.๑๕ เมตร (๑๐ หลำ) ล้อมจุดกึ่งกลำงดังกล่ำว
(๑.๕) เสำประตูมี ๒ ชุด แต่ละชุดตั้งอยู่บนกึ่งกลำงของเส้นประตูแต่ละด้ำน ประตูมีเสำ
ที่ปักตั้งฉำก ๒ ต้นและมีคำนประตูเชื่อมต่อในแนวนอน ๑ ต้น ควำมหนำของเสำข้ำงแต่ละต้น หรือคำนประตู
มีขนำดไม่เกินกว่ำ ๕ นิ้ว (๑๒ เซนติเมตร) ควำมกว้ำงของประตูวัดจำกขอบด้ำนในเสำต้นหนึ่งถึงขอบด้ำนในของเสำ
อี ก ต้ น หนึ่ งเท่ ำกั บ ๗.๓๒ เมตร (๘ หลำ) มี ค วำมสู งจำกพื้ น ดิ น ถึ ง ส่ วนใต้ ข องคำนประตู ๒.๔๔ เมตร (๘ ฟุ ต )
โดยเสำประตูทำจำกอลูมิเนียมหรือวัสดุที่คล้ำยคลึงกัน มีรูปร่ำงกลมมน หรือมนรี และเป็นสีขำวเท่ำนั้น
(๑.๖) เส้นเขตประตูจะถูกทำไว้ส่วนท้ำยของสนำมแต่ละข้ำงดังนี้จำกขอบเสำ ประตูด้ำน
ในแต่ละข้ำงวัดออกไปตำมแนวเส้นประตูด้ำนละ ๕.๕๐ เมตร (๖ หลำ) และทำเส้นเป็นแนวตั้ง ฉำกกับเส้นประตูเข้ำ
ไปในสนำมแข่งขันเป็นระยะทำง ๕.๕๐ เมตร (๖ หลำ) เส้นทั้งสองเส้นนี้ จะเชื่อมต่อด้วยเส้นหนึ่งที่เขียนขนำนกับ
เส้นประตู พื้นที่ภำยในเขตที่เส้นเหล่ำนี้และเส้นประตูล้อมรอบ เรียกว่ำ “เขตประตู”
(๑.๗) เขตโทษ จะถูกท ำไว้ตรงส่วนท้ ำยของสนำมแต่ ละด้ำนดังนี้ จำกขอบเสำ ประตู
ด้ำนในแต่ละข้ำงวัดออกไปตำมแนวเส้นประตูด้ำนละ ๑๖.๕ เมตร (๑๘ หลำ) เส้นทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อม ต่อด้วยเส้น
หนึ่งที่เขียนขนำนกับเส้นประตู พื้นที่ภำยในเขตที่เส้นเหล่ำนี้และเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่ำ “เขตโทษ” ภำยใน เขต
โทษแต่ละด้ำนทำจุดโทษไว้โดยมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๙ นิ้ว (๒๔ เซนติเมตร) ห่ำงจำกจุดกึ่งกลำงระหว่ำงเสำ
ประตูเป็นระยะทำง ๑๑ เมตร (๑๒ หลำ) และทำส่วนโค้งเขียนด้ำนนอกเขตโทษ โดยมีรัศมีห่ำงจำกจุดโทษ แต่ละ
ด้ำนเป็นระยะทำง ๙.๑๕ เมตร (๑๐ หลำ) และควำมกว้ำงของเส้นให้นับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

๑๘

(๒) กรณีที่เป็นทีมเหย้ำ
ทีมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำที่ต้องกำรแข่งขันในเวลำ ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ต้องจัดเตรียมไฟส่องสนำมแข่งขัน ที่มีควำมเข้มของแสงไม่ต่ำกว่ำ ๕๐๐ ลักซ์ ตำมมำตรฐำนระบบส่องสว่ำงสนำม
ฟุตบอล โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองควำมเข้มขอแสงต่อคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน และควรมีเครื่องปั่นไฟ
สำรอง หรือมีมำตรกำรอื่นใดเทียบเท่ำ ที่จะสำมำรถจ่ำยไฟให้กับสนำมแข่งขันได้ ภำยใน ๑๕ นำที หลังจำกที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะขัดข้องและต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ควบคุมกำรแข่งขันก่อน หำกไม่มีหรือไม่พร้อม ในกำรใช้งำนจะมี
โทษตำม ผนวกที่ ๒ ข้อ ๕.๑ (๕)
๑๐. ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการในวันแข่งขัน ณ สถานที่จัดการแข่งขันทีมเหย้า
สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจะต้องจัดให้มีคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันของตัวเอง (Local Organizing
Committee) เพื่อดูแลรับผิดชอบและบริหำรควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ในวันแข่งขันเกี่ยวกับ
๑๐.๑ จัดให้มีกำรเก็บค่ำผ่ำนประตูเพื่อเป็นรำยได้เข้ำสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดโดยรำคำขึ้นอยู่กับ
ทำงสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเป็นผู้กำหนด
๑๐.๒ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรแข่งขัน
(๑) ค่ำใช้จ่ำยเจ้ำหน้ำที่ของสนำมและสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
(๒) ค่ำใช้จ่ำยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและหรือเจ้ำหน้ำที่ รปภ. ที่จัดมำดูแลควำมปลอดภัย
(๓) ค่ำใช้จ่ำยเจ้ำหน้ำที่อื่นๆ เช่น แพทย์สนำมรถพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ประจำเปล และเด็กเก็บ ลูก
ฟุตบอล
(๔) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมน้ำดื่มและน้ำแข็งให้กับนักฟุตบอล เจ้ำหน้ำที่ทีมเยือนผู้ควบคุม กำร
แข่งขัน กรรมกำรผู้ตัดสิน และวีไอพี ตำมสมควร
๑๐.๓ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีสิทธิ์ในกำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิประโยชน์ของตัวเองแต่จะต้องไม่
ขัดกับสิทธิประโยชน์โดยรวมของ “คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก”
๑๐.๔ ทีมสมัครเข้ำแข่งขันและได้สิทธิ์เล่นในรอบลีกโซนจะได้รับเงินรำงวัลสะสมดังนี้
๑๐.๔.๑ เมื่อเป็นทีมเยือนจะได้รับเงินรำงวัลสะสม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำทโดยจะทำกำรแบ่งจ่ำย
ออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
๑) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันนัดที่ ๓ ของกำรเป็นทีมเยือน
๒) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันนัดที่ ๖ ของกำรเป็นทีมเยือน
๓) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันนัดที่ ๑๐ ของกำรเป็นทีมเยือน
และจะงดจ่ำยเงินรำงวัลสะสมทันทีที่ทีมไม่มำทำกำรแข่งขัน
๑๐.๔.๒ เมื่อเป็นทีมเหย้ำจะได้รับเงินรำงวัลสะสม จำนวน ๕,๐๐๐ บำท โดยจะทำกำรแบ่งจ่ำย
ออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
๑) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันนัดที่ ๓ ของกำรเป็นทีมเจ้ำบ้ำน
๒) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันนัดที่ ๖ ของกำรเป็นทีมเจ้ำบ้ำน
๓) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันนัดที่ ๑๐ ของกำรเป็นทีมเจ้ำบ้ำน
และจะงดจ่ำยเงินรำงวัลสะสมทันทีที่ทีมไม่มำทำกำรแข่งขัน
๑๐.๕ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่รับผิดชอบจัดกำรแข่งขันในกรณีที่เป็นทีมเหย้ำจะต้องพิจำรณำ
จัดสรรบัตรผ่ำนประตูจำนวนหนึ่งให้กับทีมเยือน โดยทีมเยือนจะต้องจ่ำยเงินตำมอั ตรำค่ำผ่ำนประตูที่ทีมเหย้ำ
เป็นผู้กำหนดและต้องเป็นอัตรำเดียวกันกับที่จำหน่ำยให้กับประชำชนทั่วไปในอัฒจันทร์ที่ซื้อตำมปริมำณที่ไม่ต่ำกว่ำ

๑๙

จำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของควำมจุที่นั่งของสนำมทีมเหย้ำ หรือตำมแต่ปริมำณที่ทั้งสองฝ่ำยจะตกลงกันและสโมสร /
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด จะต้องแจ้งรำคำตั๋วที่จำหน่ ำยหน้ำสนำมในวันแข่งขันไปให้ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัด
กำรแข่งขัน ฯ” ทรำบก่อนเริ่มฤดูกำลแข่งขัน รวมทั้งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัด
กำรแข่งขันฯ” ก่อนหำกจะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำนั้นในภำยหลัง หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษ
๑๐.๖ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำจะต้องไม่จำหน่ำยบัตรผ่ำนประตูเกินปริมำณควำมจุ
ของอัฒจันทร์เป็นอันขำดหำกฝ่ำฝืนสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจะต้องรับผิดชอบกับค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
๑๐.๗ จัดให้มีรถพยำบำล ๑คัน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็น ประจำที่สนำมแข่งขันก่อนเวลำเริ่มแข่งขัน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง หำกไม่มีจะไม่อนุญำตให้ทำกำรแข่งขัน และสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำ
ต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยของทีมเยือนและของเจ้ำหน้ำที่ จัดกำรแข่งขันตำมที่จ่ำยจริง หรือถ้ำมีจัดรถพยำบำลไว้
แต่ไม่ครบจำนวน ๑ คัน หรือมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นอยู่ในรถไม่ครบหรือไม่มีเลยจะมีควำมผิด
๑๐.๘ จัดที่นั่งสำหรับเจ้ำหน้ำที่ทีมเยือนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ที่รวมทั้งที่นั่งของบุคคลสำคัญ (VIP) ผู้สนับสนุน
กำรแข่งขั น ผู้ ส นั บ สนุ น ที ม เจ้ ำหน้ ำที่ จัด กำรแข่ งขัน จำก “คณะกรรมกำรด ำเนิ น โครงกำรสำนฝั น ฟุ ต บอลไทย
ไปฟุตบอลโลก” หำกไม่ดำเนินกำรจะมีควำมผิดตำมกฎระเบียบ
๑๑. เงินรางวัล
รุ่น U๑๓
เงินรำงวัลรอบโซน โซนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท รวม ๘ โซน
อันดับ ๑ - ๕๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๓๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐,๐๐๐ บำท
รอบชิงชนะเลิศ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๑ – ๖๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๓๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๔ - ๑๐๐,๐๐๐ บำท
รุ่น U๑๕
เงินรำงวัลรอบโซน โซนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท รวม ๘ โซน
อันดับ ๑ - ๕๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๓๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐,๐๐๐ บำท
รอบชิงชนะเลิศ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๕๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๔ – ๑๐๐,๐๐๐ บำท

๒๐

รุ่น U๑๗
เงินรำงวัลรอบโซน โซนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท รวม ๘ โซน
อันดับ ๑ - ๕๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๓๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐,๐๐๐ บำท
รอบชิงชนะเลิศ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๕๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๔ – ๑๐๐,๐๐๐ บำท
รุ่น U๑๙
เงินรำงวัลรอบโซน โซนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท รวม ๘ โซน
อันดับ ๑ - ๕๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๓๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๒๐,๐๐๐ บำท
รอบชิงชนะเลิศ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๑ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๒ - ๗๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๓ - ๔๐๐,๐๐๐ บำท
อันดับ ๔ – ๒๐๐,๐๐๐ บำท
๑๒. การบริหารจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน
สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ยินยอมให้ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กำรตลำดและสิทธิ์
ประโยชน์” ดำเนินกำรจัดหำรำยได้จำกสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ได้จำก
(๑) กำรถ่ำยทอดสดและเทปบันทึกกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ
(๒) กำรติ ด ตั้ ง ป้ ำ ยโฆษณำในสนำมแข่ ง ขั น ของสโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ ง จั ง หวั ด ตำมที่
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กำรตลำดและสิทธิ์ประโยชน์” กำหนด
(๓) กำรใช้ตรำสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด (Logo) และรูปภำพนักฟุตบอลของสโมสร /
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เพื่อทำกำรประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยของกำรแข่งขันลีกเยำวชนแห่งชำติของ
“คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก” ได้

๒๑

บทที่ ๓
การลงโทษการกระทาผิดกฎ กติกา และมารยาท
๑. บทกาหนดโทษสาหรับผู้เล่น เจ้าหน้าทีท่ ีม ทีม และกองเชียร์
บทกำหนดโทษในบทนี้ ใช้สำหรับกำรแข่งขันฟุตบอลลีก เยำวชนแห่งชำติที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร
แข่งขันฯ” เป็นผู้รบั ผิดชอบจัดกำรแข่งขันโดยโทษต่ำงๆ เกิดจำก
๑.๑) กำรกระทำควำมผิดของผู้เล่นจำกกำรเล่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมทั้งใน-นอกสนำม ในวัน
แข่งขันต่อผู้เล่นหรือเจ้ำหน้ำที่ทีมหรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันหรือสำธำรณชน ต้องถูก
ลงโทษตำมผนวกที่ ๒ หมวด ๑
๑.๒) กำรกระทำควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ทีม จำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมทั้งใน-นอกสนำมในวัน
แข่งขันต่อผู้เล่น หรือเจ้ำหน้ำที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันหรือสำธำรณชน ต้องถูก
ลงโทษ ตำมผนวกที่ ๒ หมวด ๑
๑.๓) กำรกระทำควำมผิดของทีม จำกกำรไม่ไปทำกำรแข่งขันตำมกำหนด หรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันหรือไม่
แข่งขันต่อเมื่อถึงเวลำแข่งขัน หรือถอนทีม ระหว่ำงกำรแข่งขัน หรือถูก “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ”
ถอนทีมออกจำกกำรแข่งขันหรือหมดสิทธิเข้ำแข่งขันหรือแข่งขันต่อหรือล้มละลำย โดยคำสั่งของศำลและคดี ถึง
ที่สุดแล้วต้องได้รับโทษตำมผนวกที่ ๒ หมวด ๑
๑.๔) กำรกระท ำควำมผิดของกองเชียร์ทีม จำกกำรก่อเหตุต่ำงๆ ทำให้กำรแข่งขันไม่มีควำมเรียบร้อย
สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ต้นสังกัดต้องได้รับโทษตำมผนวกที่ ๒ หมวด ๑
๑.๕) ควำมบกพร่องของสถำนที่จัดกำรแข่งขัน หรือไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดของคณะอนุกรรมกำร ฝ่ำย
จัดกำรแข่งขันฯ ต้องได้รับโทษตำมผนวกที่ ๒ หมวด ๑
๑.๖) ควำมผิดในกรณีอื่นๆ ที่ต้องถูกตัดคะแนน ตำมผนวกที่ ๒ หมวด ๓
๒. การประท้วง
รอบเพลย์ออฟ และรอบลีกโซน
๒.๑) สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ทีมและผู้เล่น ต้องปฏิบัติตำม ระเบียบกำรแข่งขันและ
ระเบียบอื่นใดซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนหรือโดยกำรอนุมัติของ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ซึ่งได้
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันแล้วอย่ำงเคร่งครัด ถ้ำมีปัญหำใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของผู้เล่น หรือกำรอื่นใด
อันละเมิดต่อระเบี ยบกำรแข่งขันสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด มีสิทธิที่จะยื่นหนังสือประท้วงได้ ยกเว้นกำร
ประท้วงผลกำรแข่งขัน ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) กำรประท้ ว งต้ อ งท ำเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร พร้ อ มหลั ก ฐำนประกอบกำรพิ จ ำรณำและ
เงินประกันกำรประท้วง จำนวน ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) โดยเงินนี้จะคืนให้เมื่ อกำรประท้วงเป็นผล และ
หนังสือประท้วงจะต้องส่งถึง “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน”หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยภำยใน ๔๘ ชั่วโมง (ไม่นับ
วันหยุดรำชกำร) หลังจำกกำรแข่งขันสิ้นสุดลง โดยผู้ลงนำมประท้วงจะต้องเป็นประธำนของ สโมสร / นำยกสมำคม
กีฬำแห่งจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๒) เมื่ อ “ฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” ได้รับ หนั งสือประท้ วงแล้วให้ ส่ งเรื่องให้ ฝ่ำยจัดกำร
แข่งขันประจำโซนนั้น ๆ พิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วงของ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ”
และให้ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนดังกล่ำวจัดส่งสำเนำหนังสือประท้วงนั้นแก่ผู้ที่ถูกประท้วงรับทรำบทันที พร้อม
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กับให้ผู้ที่ ถูกประท้ วงนั้ น ชี้แจงเป็นลำยลักษณ์ อักษรต่อ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนนั้น ๆ ภำยใน ๔๘ ชั่วโมง
นั บ ตั้ งแต่ ที่ ได้ รั บ ส ำเนำหนั งสื อ ประท้ ว ง (ไม่ นั บ วั น หยุ ด รำชกำร) โดยจั ด ส่ งให้ ท ำงโทรสำรหรื อ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียน (EMS) และถือวันเวลำที่ปรำกฏในเอกสำรดังกล่ำวเป็นหลักฐำน และในกรณีที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำ
โซน เห็ น สมควรให้ มี ก ำรไต่ ส วนอำจเชิ ญ ผู้ แ ทนสโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ งจั งหวัด ที่ มี อ ำนำจหรือ ที่ ผู้ มี อ ำนำจ
มอบหมำยมำให้กำรโดยให้บันทึกคำให้กำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้หำกผู้ที่ถูกประท้วงมิได้ชี้แจงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนทรำบหรือไม่ไปพบฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนให้ถือว่ำ ผู้
ที่ถูกประท้วงไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงใด ๆ ทั้งสิ้น ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน จะพิจำรณำตัดสินคำประท้วงนั้นตำม
ควรแก่กรณี และคำตัดสินของ ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนถือเป็นที่สุดอย่ำงไรก็ตำมหำกผู้ถูกประท้วงได้ใช้สิทธิ
ชี้แจง และฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน พิจำรณำตัดสินแล้วทีมที่ประท้วงหรือทีมผู้ถูกประท้วงยัง ไม่พอใจ คำ
ตัดสินดังกล่ำว อำจยื่นอุทธรณ์ต่อ “คณะทำงำนกำรจัดกำรแข่งขันประจำภำค” ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตำม
ข้อ ๓ ของบทนี้
รอบแชมเปี้ยนชิพจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
๒.๑) สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ทีมและผู้เล่น ต้ องปฏิบัติตำม ระเบียบกำรแข่งขันและ
ระเบียบอื่นใดซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนหรือโดยกำรอนุมัติของ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ซึ่งได้
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันแล้วอย่ำงเคร่งครัด ถ้ำมีปัญหำใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของผู้เล่น หรือกำรอื่นใด
อันละเมิดต่อระเบียบกำรแข่งขันสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดมีสิทธิที่จะยื่นหนังสือประท้วงได้ ยกเว้น
กำร
ประท้วงผลกำรแข่งขัน ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) กำรประท้ ว งต้ อ งท ำเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร พร้ อ มหลั ก ฐำนประกอบกำรพิ จ ำรณำและ
เงินประกันกำรประท้วง จำนวน ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) โดยเงินนี้จะคืนให้เมื่อกำรประท้วงเป็นผล และ
หนั งสื อ ประท้ วงจะต้ อ งส่ งถึ ง “คณะท ำงำนพิ จ ำรณำมำรยำท วินั ย และข้ อ ประท้ วง” ที่ “คณะอนุ ก รรมกำร
ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ได้ทำกำรแต่งตั้งขึ้นมำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยภำยใน ๔๘ ชั่วโมง (ไม่นับวันหยุด รำชกำร)
หลังจำกกำรแข่งขันสิ้นสุดลง โดยผู้ลงนำมประท้วงจะต้องเป็นประธำนของ สโมสร / นำยกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๒) เมื่อ “คณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วง” ได้รับหนังสือประท้วงแล้วให้ส่ง
เรื่อ งให้ “ คณะท ำงำนพิ จำรณำมำรยำท วินั ย และข้อ ประท้ วง” พิ จำรณำมำรยำท วินั ย และข้อ ประท้ วงของ
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” และให้คณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วง ดังกล่ำวจัดส่ง
สำเนำหนังสือประท้วงนั้นแก่ผู้ที่ถูกประท้วงรับทรำบทันที พร้อมกับให้ผู้ที่ถูกประท้วงนั้น ชี้แจงเป็นลำยลักษณ์อักษร
ต่อคณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วง ภำยใน ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับสำเนำหนังสือประท้วง
(ไม่นับวันหยุดรำชกำร) โดยจัดส่งให้ทำงโทรสำรหรือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS) และถือวันเวลำที่ปรำกฏใน
เอกสำรดังกล่ำวเป็นหลักฐำน และในกรณีที่คณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วง เห็นสมควรให้มีกำร
ไต่สวนอำจเชิญ ผู้แทนสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่มีอำนำจหรือที่ผู้มีอำนำจมอบหมำย มำให้กำรโดยให้
บันทึกคำให้กำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้หำกผู้ที่ถูกประท้วงมิได้ชี้แจงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมเงื่อนไขที่กำห นดให้
คณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วงทรำบหรือไม่ไปพบคณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อ
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ประท้วง ให้ถือว่ำผู้ที่ ถูกประท้วงไม่ ประสงค์ที่จะชี้แจงใด ๆ ทั้งสิ้น คณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อ
ประท้วงจะพิจำรณำตัดสินคำประท้วงนั้นตำมควรแก่กรณี และคำตัดสินของคณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และ
ข้อประท้วงถือเป็นที่สุดอย่ำงไรก็ตำมหำกผู้ถูกประท้วงได้ใช้สิทธิชี้แจง และคณะทำงำนพิจำรณำมำรยำท วินัย และ
ข้อประท้วงพิจำรณำตัดสินแล้วทีมที่ประท้วงหรือทีมผู้ถูกประท้วงยังไม่พอใจคำตัดสินดังกล่ำว อำจยื่นอุทธรณ์ต่อ
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตำมข้อ ๓ ของบทนี้
๓. การอุทธรณ์
รอบเพลย์ออฟ และรอบลีกโซน
ในกรณีที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนพิจำรณำมำรยำท วินัย และข้อประท้วง ตัดสินลงโทษอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งกับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ทีม หรือผู้เล่น หรือกองเชียร์ของสโมสร / สมำคมกีฬำ
แห่งจังหวัด และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบแล้ว หำกสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนั้น ให้
ยื่นอุทธรณ์เป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ และหลักฐำนอื่นใดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และชำระ
ค่ำอุทธรณ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง
“คณะทำงำนกำรจัดกำรแข่งขันประจำภำค”พิจำรณำโดยให้ถือว่ำคำสั่งของคณะทำงำนกำรจัดกำรแข่งขันประจำ
ภำคพิจำรณำอุทธรณ์ เป็นที่ สุ ด และเงินที่ชำระค่ำอุทธรณ์ นั้น จะคืนให้หำกกำรอุทธรณ์ เป็นผลโดยมติยกโทษให้
ทั้งหมด หำกสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข หรือไม่ใช้สิ ทธิอุทธรณ์ ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำวให้ถือว่ำสิทธิในกำรอุทธรณ์เป็นอันระงับสิ้นไป
รอบแชมเปี้ยนชิพจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
ในกรณี ที่ ค ณะท ำงำนพิ จ ำรณำมำรยำท วิ นั ย และข้ อ ประท้ ว ง พิ จ ำรณำมำรยำท วิ นั ย และ
ข้อประท้วง ตัดสินลงโทษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ทีม หรือผู้เล่น หรือ กอง
เชียร์ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบแล้ว หำกสโมสร / สมำคมกีฬำ แห่ง
จังหวัดไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ และหลักฐำนอื่น
ใดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และชำระค่ำอุทธรณ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่วันที่ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” พิจำรณำโดยให้ถือว่ำคำสั่งของ
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ พิจำรณำอุทธรณ์เป็นที่สุด และเงินที่ชำระค่ำอุทธรณ์นั้นจะคืนให้หำกกำร
อุทธรณ์เป็นผลโดยมติยกโทษให้ทั้งหมด หำกสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข หรือไม่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ภำยในระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำสิทธิในกำรอุทธรณ์เป็นอันระงับสิ้นไป
๔. บททั่วไป
หำกโทษที่ ก ำหนดไว้ในระเบี ย บกำรลงโทษนี้ ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งควำมผิ ด ในกรณี อื่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ภำยหลั งที่ ออกระเบี ยบนี้ เป็ น ดุล ยพิ นิ จของคณะอนุ ก รรมกำรจัด กำรแข่งขัน จะก ำหนดขึ้น โดยน ำระเบี ยบของ
“สมำคมกีฬำฟุตบอลฯ” หรือ “เอเอฟซี” หรือ “ฟีฟ่ำ” มำบังคับใช้โดยอนุโลม

๒๔

ภาคผนวก
ผนวก ๑

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของทีมเหย้า

วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ย LOC ของที ม เหย้ ำ ในกำรจั ด เตรี ย มแผนปฏิ บั ติ ง ำน
(Operation Plan) สำหรับกำรบริหำรงำนต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นในสนำมแข่งขันในวันนั้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมควำมมุ่ง
หมำยซึ่งปัจจัยหลักที่กล่ำวถึงไว้ในที่นี้ได้แก่
๑. ภารกิจของสนาม (Venue Mission หรือ Stadium Mission)
เพื่อใช้เป็นสนำมแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติหรือสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ประจำฤดูกำลโดย
มีโครงสร้ำงสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด บริหำรสนำมที่เหมำะสมเพื่อกำรทำงำนให้ประสำนสอดคล้อง และ
อำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่กำรบริหำรที่รวดเร็วและถูกต้องแก่ผู้ที่เ กี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้ชม นักกีฬำ
และบุคคลต่ำง ๆ เพื่อสู่จุดมุ่งหมำย “ควำมสำเร็จที่ดีกว่ำของกำรแข่งขัน (For the good or the better of the
games)”
๒. โครงสร้างสโมสร / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (Organization Structure)
สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ควรจัดให้มีคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน (Local Organizing
Committee)ของตัวเองในกรณีที่เป็นทีมเหย้ำซึ่งประกอบด้วย ผู้ประสำนงำนทั่วไป, ผู้จัดกำรสนำม, ผู้รับผิดชอบ
กำรจัดแข่งขัน, หัวหน้ำงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสื่อมวลชน (Media Officer) หรืออย่ำง
น้อยที่สุดจะต้องแต่งตั้งผู้จัดกำรสนำม (Stadium Manager) ผู้ซึ่งจะมีอำนำจและทำหน้ำที่ ในกำรสั่งกำรหน่วยงำน
ต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องกับสนำม เพื่อประสำนงำนกับผู้ควบคุมกำรแข่งขันที่ได้รับมอบหมำยจำก “คณะทำงำนจัดกำร
แข่งขัน” ในวันแข่งขัน เพื่อให้กำรจัดแข่งขัน ในฐำนะทีมเหย้ำ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพใน
งำนด้ำนต่ำงๆดังนี้
๒.๑) งำนรักษำควำมปลอดภัย (Security Management)
(๑) กำรดูแลทำงเข้ำ-ออกสนำมของผู้ชม ทั้งก่อนและหลังกำรแข่งขันให้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย และมอบหมำยให้รับผิดชอบเข้ำปฏิบั ติหน้ำที่อย่ำงน้อย ๒ ชั่วโมง ก่อนกำรแข่งขันจะเริ่มและต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้ำที่จนกระทั่งผู้ชมและนักกีฬำได้ออกไปจำกสนำมแล้วด้วยควำมปลอดภัยจนหมดสิ้น
(๒) กำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่เจ้ำหน้ำที่นักกีฬำทีมเยือน เจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันผู้ชมตลอด
กำรแข่งขัน ต้องจัดกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ อย่ำงน้อย ๕ นำยต่อผู้ชม ๑,๐๐๐ คน และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
อีกไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน พร้อมนำอุปกรณ์ / หรือรถควบคุมฝูงชน มำประจำที่ส นำมแข่งขันและเพิ่มจำนวนตำม
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้ชม ๑๐๐ คน ต่อเจ้ำหน้ำที่ ๑ คน เพื่อให้กำรอำรักขำและดูแล โดยเฉพำะผู้ตัดสินและนักกีฬำ
ทีมเยือนให้วำงกำลังประจำหน้ำห้องพัก และให้จัดเจ้ำหน้ำที่ตำรวจจำนวนหนึ่ง เข้ำอำรักขำผู้ตั ดสินตั้งแต่สนำม
จนถึ ง ห้ อ งพั ก ทั้ ง จบครึ่ ง เวลำแรก และครึ่ ง เวลำหลั ง ซึ่ งในกรณี ป กติ ก ำรอำรั ก ขำนี้ อ ำจท ำในระยะห่ ำ งๆ ได้
โดยภำรกิ จด้ ำนกำรรัก ษำควำมปลอดภั ย แก่ บุ ค คลแต่ ล ะกลุ่ม ให้ เริ่ม ตั้ งแต่ เดิ น ทำงไปถึ งสถำนที่ จัด กำรแข่ งขั น
จนกระทั่งบุคคลทั้งหมดได้เดินทำงออกไปจำกสถำนที่จัดกำรแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย
(๓) กำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ชมตลอดกำรแข่งขันวำงกำลังเจ้ำหน้ำที่ด้วยจำนวนที่เหมำะสม
เข้ำประจำตำมจุดต่ำง ๆ ที่ผู้จัดกำรสนำมเห็นสมควร โดยเฉพำะอัฒจันทร์ที่มิได้มีรั้วปิดกั้นระหว่ำงกองเชียร์ของ

๒๕

คู่แข่งขัน และรวมถึงมำตรกำรห้ำมและตรวจเช็คกำรพกพำอำวุธและนำวัสดุที่อำจแปรสภำพใช้เป็นสิ่งของทำร้ำยกัน
หรือก่อให้เกิดอันตรำยได้เช่น ขวดน้ำ แก้วหรือถ้วยพลำสติก หรือเครื่องดื่มที่บรรจุในภำชนะโลหะ พลุ ดอกไม้ไฟ
ฯลฯ เข้ำไปในสนำม
(๔) กำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ชม VIP ให้วำงกำลังเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล
หรือคณะบุคคลระดับ VIP ที่เข้ำชมและให้มีกำรกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะ และปฏิบัติหน้ำที่จนบุคคล
ดังกล่ำวเดินทำงกลับ
(๕) กำรดูแลควำมปลอดภัยห้องจำหน่ำยตั๋วควรจัดกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจจำนวนหนึ่งเข้ำทำกำร
อำรักขำให้ควำมปลอดภัยแก่เจ้ำหน้ำที่ขำยตั๋วที่รับผิดชอบเงินเป็นจำนวนมำก
(๖) กำรดูแลมิให้กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใด นำป้ำยที่แสดงข้อควำมยั่วยุหรือดูหมิ่นทีมคู่แข่งขันหรือ
กองเชียร์ของทีมคู่แข่งขัน หรือนำป้ำยแสดงข้อควำมอันไม่เหมำะสม ในลักษณะของกำรดูถูก ดูหมิ่น หรือลด ควำม
น่ำเชื่อถือต่อ “คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก”หรือคณะอนุกรรมกำรอื่นๆไป
แสดงในบริเวณสถำนที่จัดกำรแข่งขัน หรืออัฒจันทร์ที่นั่ง หรือในบริเวณสนำมแข่งขันหำกบกพร่องจะมีโทษตำมที่
ระบุไว้
(๗) กำรกำหนดทำงเข้ำ-ทำงออกสนำมอำจกำหนดประตูเข้ำให้เปิดเป็นบำงประตู แต่เมื่อจบ กำร
แข่งขันลงแล้วควรเปิดทุกประตู
(๘) อัฒจันทร์และห้องอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินที่ใช้งำนได้เสมอตำม
สมควร
(๙) ดูแลมิให้มีสุนัขหรือสัตว์อื่นๆเข้ำไปในสนำมแข่งขัน ทั้งก่อนหรือระหว่ำงกำรแข่งขัน
หำก
บกพร่องจะมีโทษตำมที่ระบุไว้
๒.๒) งำนด้ำนเทคนิคกีฬำ (Sport Technical Management)
(๑) กำรจัดกำรสนำมแข่งขันและพิธีกำรที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบต้องเตรียมสนำมและอุปกรณ์ ในกำรแข่งขันให้เรียบร้อยล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน
รวมทั้งงำนพิธีกำรที่เกี่ยวข้องเช่นกำรเตรียมลำดับขั้นตอนกำรแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ กำรประสำนงำนกับงำน
ถ่ำยทอดสดทำงทีวีหรือถ่ำยทอดเสียงและกำหนดพื้นที่ที่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้เข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ของบริเวณ
ที่แข่งขัน
กำรจั ด ให้ มี กิ จ กรรมใดๆในสนำมแข่ งขั น ก่ อ นเวลำเริ่ม กำรแข่ งขั น หรือ ระหว่ำงพั ก ครึ่งเวลำ
กำรแข่งขันจะต้องไม่กระทบกับเวลำเริ่มกำรแข่งขันในแต่ละครึ่งหำกกระทบและผู้ตัดสินหรือผู้ควบคุมกำรแข่งขัน
รำยงำน หรือฝ่ำยสิทธิ์ประโยชน์ เรียกร้องมำ จะมีโทษตำมที่ระบุไว้
(๒) กำรรักษำพยำบำลและรถพยำบำล
รับผิ ดชอบกำหนดให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกรณี ที่ต้องมีกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และมี
แพทย์ปริญญำให้กำรดูแลส่วนกำรที่ต้องใช้รถพยำบำลนำนักกีฬำหรือผู้ชมส่งโรงพยำบำลให้เน้นถึงควำมจำเป็นที่
ต้ อ งใช้ ร ถพยำบำลกู้ ชี พ (Ambulance) ประจ ำสนำมโดยมี ร ถที่ มี อุ ป กรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต ประจ ำกำรอยู่ ๑ คั น
ซึ่งข้อกำหนดนี้มีควำมจำเป็นอย่ำงสูงในกำรช่วยชีวิตระหว่ำงกำรนำส่งโรงพยำบำลรถนำส่งที่ไม่มี อุปกรณ์ดังกล่ำว

๒๖

อำจทำให้เกิดกำรสูญเสียชีวิตในระหว่ำงกำรเดินทำงได้ และสิ่งที่ควรคำนึงอย่ำงยิ่งคือ ตำแหน่งที่จอดรถพยำบำล
ควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมเดินทำงและปรำศจำกสิ่งกีดขวำงทุกชนิด
(๓) กำรขนส่งกำรจรำจรและพื้นที่จอดรถ
รั บ ผิ ด ชอบในกำรเตรี ย มพื้ น ที่ จ อดรถส ำหรั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ นั ก กี ฬ ำและผู้ ช ม และกำรแก้ ปั ญ หำ
กำรจรำจรรอบในรวมถึงกำรจรำจรรอบนอกสถำนที่จัดกำรแข่งขัน ที่อำจติดขัดทั้งก่อนและหลังกำรแข่งขันซึ่งอำจ
เป็นสำเหตุท ำให้นั กกีฬ ำเดินทำงมำถึงสนำมล่ำช้ำกว่ำกำหนด กำรจัดโซนนิ่งประเภทของรถและบุคคลเป็ นสิ่ง
ที่จำเป็น โดยเฉพำะที่จอดรถของบุคคลสำคัญ นักกีฬำ และผู้ตัดสิน
(๔) กำรจำหน่ำยตั๋วและที่นั่ง
กำรจ ำหน่ ำยตั๋ ว ควรก ำหนดให้ ไม่ เกิ น กว่ำควำมจุ ข องที่ นั่ งในสนำมถ้ ำมี ก ำรจ ำหน่ ำยเกิ น ก็ จ ะ
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรดูแลและควบคุมผู้ชมได้ไม่ทั่วถึงและปัญหำที่ตำมมำก็คือกำรเบียดบังแย่งกันชมกำรแข่งขัน
และมีผู้ชมบำงส่วนเข้ำไป ใช้พื้นที่บริเวณแข่งขันทำให้กำรแข่งขันอำจดำเนินไปด้วยควำมไม่เรียบร้อย “ฝ่ำยจัด
กำรแข่งขันประจำโซน” จะไม่อนุญ ำตให้มีผู้ชมไปยืนชมกำรแข่งขันข้ำงสนำมหรือหลังประตู โดยไม่มีอัฒจันทร์
รองรับ และที่ตั้งของอัฒจันทร์หลังประตูควรมีควำมห่ำงจำกเส้นประตูไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร (ถ้ำมีระยะน้อยกว่ำให้
แก้ไขตำมสภำพควำมเป็นจริง)
สำหรับวันแข่ งขันใดที่จำหน่ำยตั๋วไปแล้ว แต่ไม่สำมำรถแข่งขันได้ ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือควำม
บกพร่องตำมบทที่ ๒ ข้อ ๘.๓ ให้คืนเงินค่ำตั๋วแก่กองเชียร์ทีมเยือน และ/หรือ ตำมแต่ข้อกำหนดที่ไม่ทำให้เสีย
ประโยชน์
(๕) กำรรับรองบุคคลสำคัญ (VIP)
ในกำรแข่งขันบำงนัดอำจมีบุคคลสำคัญหลำยระดับเข้ำชม ดังนั้นต้องมีกำรกำกับดูแลให้เป็นไป
ตำมลำดับขั้นตอนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเข้ำเยี่ยมชมของบุคคลในรำชวงศ์ รวมถึงกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต้อนรับไว้
ต้อนรับ บุคคลในทุกๆระดับ
(๖) กำรเตรียมห้องพักนักกีฬำ
จำกกำรตรวจสนำมที่ ผ่ ำ นมำพบว่ ำ หลำยสนำมมิ ไ ด้ จั ด เตรี ย มห้ อ งรั บ รองและสถำนที่ กั บ
ส่วนประกอบต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง จึงควรถือปฏิบั ติตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบทที่ ๒ ข้อ ๑๐.๒ (ห้องอำนวย
ควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ)
(๗) กำรออก AD Cards (Accreditation Cards)
ทำงสนำมควรออก AD Cards ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของสโมสรโดยแยกออกเป็นโซนๆ ให้เหมำะสมกับ
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ ทั้ งนี้ให้รวมถึงกำรออก AD Cards หรือสัญ ลักษณ์ อื่นๆที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เสื้อเอี๊ยมให้กับ
สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำและลงไปทำข่ำวในสนำมแข่งขันโดยจะต้องแยกสีเสื้ออย่ำงชัดเจนระหว่ ำง
ช่ำง
ภำพนิ่ง และช่ำงภำพเคลื่อนไหว และสีเสื้อเอี๊ยมต้องไม่ตรงกับสีเสื้อทีมที่ทำกำรแข่งขันในวันดังกล่ำว
๒.๓) งำนประชำสัมพันธ์ (Public Relations)
(๑) กำรใช้เครื่องขยำยเสียงในสนำมขอให้เน้นใช้เฉพำะเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันเท่ำนั้น
และผู้ใช้ต้องเข้ำใจขั้นตอนในกำรใช้ด้วยว่ำเมื่อใดควรใช้และคำพูดใดเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ซึ่งบำงโอกำส
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กำรใช้เครื่องขยำยเสียง สำมำรถนำไปสู่กำรคลี่คลำยเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติได้ดังนั้นบุคคลที่ทำหน้ำที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วย
(๒) กำรประชำสัมพันธ์ในสนำมและกำรแจกจ่ำยข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลข่ำวสำร เช่น ใบรำยชื่อหรือ
สูจิบัตร แผ่นพับใบปลิวมีส่วนทำให้กำรแข่งขันมีบรรยำกำศที่น่ำสนใจในกรณีที่ผชู้ มได้รับข้อมูลข่ำวสำรสถิติต่ำงๆ จะ
ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนเร้ำใจยิ่งขึ้น
(๓) กำรอำนวยควำมสะดวกของสื่อมวลชนควรจัดสถำนที่ให้ แก่สื่อมวลชนโดยเฉพำะทั้งผู้สื่อข่ำว
และช่ำงภำพในกรณีของช่ำงภำพที่เข้ำทำงำนในพื้นที่แข่งขันควรขอควำมร่วมมือในกำรสวมใส่เสื้อแสดงตนก็จะทำ
ให้บรรยำกำศในสนำมดูดีเรียบร้อยและคึกคักยิ่งขึ้นหรือทำงสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจัดทำชุดช่ำงภำพที่สีไม่
เหมือนกับสีชุดแข่ง ขันของทั้ งสองที มและควรจะออก AD Card ให้เพื่อกำรแสดงตัวดังได้กล่ำวแล้ว นอกจำกนี้
บริเวณที่นั่งของผู้สื่อข่ำวควรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมต่อใช้เครื่องมือสื่ อสำรอีกทั้งควรจัดทำรำยชื่อเพื่อ
กำรลงทะเบียนให้กับสื่อมวลชนด้วย
(๔) กำรถ่ำยทอดสดเจ้ำหน้ำที่ต้องประสำนงำนกับฝ่ำยถ่ำยทอดสดในกำรกำหนดวำงจุดของกล้อง
และบริเวณที่จอดรถโมบำย ไม่ควรอนุญำตให้ตั้งกล้องในลู่วิ่งรวมทั้งกำหนดพื้นที่ในกำรบรรยำยให้ผู้บรรยำยอยู่ใน
ตำแหน่งที่สะดวก และง่ำยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ไม่สมควรเป็นอย่ำงยิ่งที่จะให้ตั้งกล้องบริเวณระหว่ำงที่นั่งผู้ เล่น
สำรอง หรืออยู่ด้ำนหน้ำของผู้ตัดสินที่ ๔ หรือด้ำนหน้ำของที่นั่งของวีไอพี
(๕) กำรแถลงข่ำวหลังกำรแข่งขันเจ้ำหน้ำที่ควรได้รับรู้ว่ำทั้ง ๒ ทีม จะมีกำรแถลงข่ำวหรือไม่จำก
กำรประชุมผู้จัดกำรทีม และควรแจ้งให้สื่อมวลชนได้รับทรำบทุกครั้งไป ที่จริงแล้วควรจะได้จัดให้มกี ำรแถลงข่ำวทุก
ครั้ง ส่วนกำรติดโลโก้บนฉำกหลัง (BackDrop) ของกำรแถลงข่ำวให้ประสำนงำนกับ“ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำ
โซน”ถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ก่อนเสมอ
๒.๔) งำนสำธำรณูปโภคและงำนรักษำควำมสะอำดสุขอนำมัย(Utility&Sanitation)
(๑) ต้องจัดให้มีกำรบริกำรน้ำประปำและไฟฟ้ำในทุกสัดส่วนของสนำมรวมถึงกำรตรวจสอบไฟส่อง
สว่ำงในทุกส่วนของสนำม
(๒) มีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดในบริเวณสนำม รวมถึงกำรจัดภำชนะรองรับขยะให้พอเพียง ทั้ง
ในห้องสุขำ และบริเวณโดยรอบเป็นอย่ำงดี
(๓) ควรดูแลและจัดระเบียบร้ำนค้ำแผงลอยและรถเข็นให้อยู่ในบริเวณที่ถูกต้อง บำงสนำมมีควัน
จำกกำรประกอบอำหำรเข้ำไปรบกวนผู้ชมบำงส่วนบนอัฒจันทร์และบำงสนำมร้ำนค้ำเหล่ำนี้กีดขวำงเส้นทำง กำร
สัญจรของผู้ชมรถพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ตำรวจด้วย เช่นกัน
๒.๕) งำนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan)
(๑) เพื่อป้องกันปัญหำทำงด้ำนเทคนิค เช่นไฟฟ้ำดับ สำธำรณูปโภคขัดข้อง เจ้ำของสนำมควรจัดให้
มีช่ำงเทคนิคประจำอยู่ตลอดเวลำ และควรมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคกรณีที่เป็นต่ำงจังหวัด) ด้วย
(๒) ควรมีแผนกำรระบำยน้ำในสนำม เช่นมีเครื่องสูบน้ำไว้ตำมจุดที่สำคัญเพื่อเตรียมแก้ปัญหำ น้ำ
ท่วมสนำมแข่งขันในกรณีฝนตกหนักเป็นต้น
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(๓) ควรมีกำรเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหำอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกระทบกระทั่งของกองเชียร์
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หลังจำกกำรแข่งขันจบลงแล้ว รวมทั้งเหตุเพลิงไหม้ ที่อำจเกิดจำกไฟฟ้ำลัดวงจรควำมสับเพร่ำ
ของกำรใช้ไฟหุงต้ม เป็นต้นหรือปัญหำจำกกำรข่มขู่ก่ออำชญำกรรมและกำรก่อกำรร้ำยในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งเหตุ
เพลิงไหม้ อีกด้วย

ผนวก ๒

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ และหรือ ปรับเงินผู้กระทาและการกระทาความผิด/
มารยาทหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขัน

ระเบียบนี้ใช้เพื่อใช้ลงโทษแก่ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด นักฟุตบอล เจ้ำหน้ำที่ทีม และ
กองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ของทีมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเยำวชนแห่งชำติฤดูกำล ๒๐๑8 2019 ที่เกิดขึ้นตำมรำยงำนของผู้ควบคุมกำรแข่งขัน หรือรำยงำนของผู้ตัดสิน หรือจำกประจักษ์พยำน
หมวดที่ ๑

โทษของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ทีมนักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำที่ทีม หรือกองเชียร์ หรือ
กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ประกอบด้วย

๑. บทลงโทษของนักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำที่ทีม มีดังนี้
(๑) เตือน
(๒) เพิ่มจำนวนใบเหลือง,ใบแดงสะสม
(๓) ปรับเงิน
(๔) พักกำรเล่น/กำรทำหน้ำที่
(๕) ไม่อนุญำตให้เข้ำไปในห้องพักนักฟุตบอล
(๖) ไม่อนุญำตให้นั่งในที่นั่งนักฟุตบอลสำรอง
(๗) ไม่อนุญำตให้เข้ำสนำม
(๘) ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
(๙) ริบเงินรำงวัล/คืนรำงวัล
๒. บทลงโทษของ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด มีดังนี้
(๑) เตือน
(๒) ปรับเงิน
(๓) เล่นโดยไม่อนุญำตให้กองเชียร์ของทีมเหย้ำเข้ำสถำนที่จัดกำรแข่งขัน
(๔) เล่นในสถำนที่จัดกำรแข่งขันกลำงที่ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” กำหนด
(๕) เล่นในสถำนที่จัดกำรแข่งขันที่ “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน”กำหนด
(๖) ปรับเป็นแพ้
(๗) ตัดคะแนน
(๘) ไม่อนุญำตให้ทำกำรโอน-ย้ำยนักฟุตบอล
(๙) ไม่ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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(๑๐) ริบเงินรำงวัล/คืนรำงวัล
๓. บทลงโทษของกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ทำให้สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดต้องถูกลงโทษมีดังนี้
(๑) เตือน
(๒) ปรับเงินสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
(๓) ห้ำมเข้ำสถำนที่จัดกำรแข่งขัน
หมวดที่ ๒
บทลงโทษนักฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าทีท่ ีม หรือ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด หรือ กองเชียร์
มีกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
๑. นักฟุตบอล
๑.๑) กำรพิจำรณำพักกำรแข่งขันจำกกำรนับใบเหลือง-ใบแดง
นักฟุตบอลที่ถูกคำดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจำกกำรแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูกห้ำมไม่ให้ลง
แข่งขันตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑) รอบเพลย์ออฟ
ใบเหลือง นักกีฬำที่ได้รับใบเหลือง ๒ ใบ ให้พักกำรแข่งขันในนัดต่อไป ๑ นัด และนักกีฬำที่ได้รับ
ใบเหลือง ๑ ใบในรอบเพลย์ออฟ เมื่อผ่ำนเข้ำไปเล่นในรอบลีกโซนแล้วจะไม่นำมำนับในรอบลีกโซน แต่ถ้ำได้รับ ๒
ใบเหลืองในรอบเพลย์ออฟ โทษพักกำรแข่งขันจะมีผลต่อเนื่องในรอบลีกโซน
ใบแดง นักกีฬำที่ได้รับใบเหลืองใบที่ ๒ ในแม็ตช์เดียวกันและเป็นใบแดงให้พักกำรแข่งขันในนัด
ต่อไป ๑ นัด หรือนักกีฬำที่ได้รับใบแดงโดยตรง ทำงฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซนพิจำรณำตำมใบรำยงำนของผู้
ตัดสินว่ำโทษของใบแดงนั้นได้มำจำกสำเหตุใด และพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมว่ำนักกีฬำจะต้องถูกพักกำรแข่งขัน
๑ นัดหรือมำกกว่ำนั้น และให้โทษพักกำรแข่งขันคงค้ำงไว้เมื่อผ่ำนเข้ำรอบลีกโซน
๑.๑.๒) รอบลีกโซน
๑.๑.๒.๑ นักฟุตบอลที่ถูกคำดโทษ ได้รับใบเหลืองครบตำมจำนวนกำหนด หรือถูกให้ออกจำกกำร
แข่งขัน (ใบเหลืองที่ ๒ ในแม็ตช์เดียว เป็นได้รับใบแดง) จะถูกห้ำมไม่ให้ลงแข่งขันตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ใบเหลืองสะสม ๓ ใบ
พัก ๑ นัด
ใบเหลืองสะสม ๕ ใบ
พัก ๑ นัด
ใบเหลืองสะสม ๗ ใบ
พัก ๒ นัด
ใบเหลืองสะสม ๙ ใบ และหำกเพิ่มขึ้นทุกๆ ๒ ใบถัดไป
พัก ๓ นัด
๑.๑.๒.๒ ผู้ตัดสินให้ออกจำกกำรแข่งขัน (ได้รับใบแดง) ด้วยกำรกระทำผิดดังต่อไปนี้
(๑) ประพฤติผิดอย่ำงร้ำยแรง (Violent Conduct) เช่น นักฟุตบอลเจตนำทำร้ำยคู่ต่อสู้
โดยไม่ได้เล่นลู กบอลหรือลูกบอลไม่ อยู่ในระยะของกำรเล่น หรือใช้กำลังรุน แรงเกินกว่ำเหตุจนเป็ นเหตุให้ เกิด
อันตรำยแก่คู่ต่อสู้ ทั้งนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรกระทำผิดต่อเจ้ำหน้ำที่ทีม ฝ่ำยตรงข้ำมนักฟุตบอลสำรองและ
ผู้ตัดสิน
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(๒) ถ่มน้ำลำยรด (Splits) ใส่คู่ต่อสู้หรือบุคคลอื่นๆ
(๓) เล่ น ผิ ด กติ ก ำรอย่ ำ งร้ ำ ยแรง (Serious Foul Play) เช่ น เล่ น รุ น แรงเกิ น กว่ ำ เหตุ
ในขณะที่แย่งชิงลูกบอล อันอำจนำไปสู่กำรบำดเจ็บของฝ่ำยตรงข้ำม
(๔ ) ป้ องกั น ฝ่ ำยต รงข้ ำ ม ใน กำรได้ ป ระตู (denying an obvious goal scoring
opportunity) หรือทำให้เสียโอกำสในกำรทำประตูได้อย่ำงชัดแจ้งโดยเจตนำเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึง
ผู้รักษำประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)
(๕) ป้องกันโอกำสในกำรทำประตูได้อย่ำงชัดแจ้ง (denying an obvious goal scoring
opportunity) ของฝ่ำยตรงข้ำมที่กำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้ำประตูของฝ่ำยตน โดยกำรกระทำผิดกติกำต้องถูก
ลงโทษด้วยกำรเตะโทษ หรือเตะโทษ ณ จุดโทษ
(๖) ท ำผิ ด ซ้ ำซำก (Uses Offensive) ใช้ ว ำจำดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยำมหรื อ หยำบคำย
(Insulting or Abusive Language) หรือแสดงท่ำทำงไม่เหมำะสมโดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจำรณำระดับควำมรุนแรง
ของกำรกระทำผิด
(๗) ได้รับกำรคำดโทษเป็นครั้งที่สองในกำรแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second
Caution in the Same Match)
โดยควำมผิดตำมข้อ ๑.๑.๒.๒ (๑) และ (๒) ต้องถูกพักกำรแข่งขันครั้งต่อไปนี้
ครั้งที่ ๑
พัก ๒ นัด
ครั้งที่ ๒
พัก ๓ นัด
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
พัก ๔ นัด
หำกเป็นควำมผิดตำมข้อ ๑.๑.๒.๒ (๓) – (๖) ต้องถูกพักกำรแข่งขันครั้งดังนี้
ครั้งที่ ๑
พัก ๑ นัด
ครั้งที่ ๒
พัก ๒ นัด
ครั้งที่ ๓
พัก ๓ นัด
ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อ ๆ ไป
พัก ๓ นัด
๑.๑.๒.๓ สำหรับกรณีที่นักฟุตบอลได้รับใบเหลือง ๒ ใบ ในนัดเดียวกันตำมข้อ ๑.๑.๒.๒ (๗) กำร
นับโทษจัดอยู่ในประเภทใบเหลืองเท่ำนั้น ส่วนกรณีที่ในนัดเดียวกันได้รับใบเหลืองและตำมด้วยใบแดงให้นำโทษที่
เป็นใบเหลืองไปรวมกับใบเหลืองและโทษที่เป็นใบแดงไปรวมกับใบแดง กำรนับใบเหลืองหรือใบแดงสะสมนั้นให้นับ
ต่อเนื่องทั้งเลก ๑ และเลก ๒
๑.๑.๓) รอบแชมเปี้ยนชิพ
๑.๑.๓.๑ นักฟุตบอลที่ถูกคำดโทษ โดยได้รับใบเหลืองสะสมครบ ๒ ใบ จะถูกห้ำมไม่ให้ลงแข่งขัน
๑ นัด หรือหำกเพิ่มขึ้นทุกๆ ๒ ใบถัดไป หรือถูกให้ออกจำกกำรแข่งขัน (ใบเหลืองที่ ๒ ในแม็ตช์เดียว เป็นได้รับ
ใบแดง) จะถูกห้ำมไม่ให้ลงแข่งขัน ๑ นัด เช่นกัน
๑.๑.๓.๒ ผู้ตัดสินให้ออกจำกกำรแข่งขัน (ได้รับใบแดง) ด้วยกำรกระทำผิดดังต่อไปนี้
(๑) ประพฤติผิดอย่ำงร้ำยแรง (Violent Conduct) เช่น นักฟุตบอลเจตนำทำร้ำยคู่ต่อสู้
โดยไม่ได้เล่นลู กบอลหรือลูกบอลไม่ อยู่ในระยะของกำรเล่น หรือใช้กำลังรุน แรงเกินกว่ำเหตุจนเป็ นเหตุให้ เกิ ด
อันตรำยแก่คู่ต่อสู้ ทั้งนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรกระทำผิดต่อเจ้ำหน้ำที่ทีมฝ่ำยตรงข้ำมนักฟุตบอลสำรองและผู้
ตัดสิน
(๒) ถ่มน้ำลำยรด (Splits) ใส่คู่ต่อสู้หรือบุคคลอื่นๆ
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(๓) เล่ นผิดกติกำรอย่ำงร้ำยแรง (Serious Foul Play) เช่น เล่นรุนแรงเกินกว่ำเหตุใน
ขณะที่แย่งชิงลูกบอล อันอำจนำไปสู่กำรบำดเจ็บของฝ่ำยตรงข้ำม
(๔ ) ป้ องกั น ฝ่ ำยต รงข้ ำ ม ใน กำรได้ ป ระตู (denying an obvious goal scoring
opportunity) หรือทำให้เสียโอกำสในกำรทำประตูได้อย่ำงชัดแจ้งโดยเจตนำเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึง
ผู้รักษำประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)
(๕) ป้องกันโอกำสในกำรทำประตูได้อย่ำงชัดแจ้ง (denying an obvious goal scoring
opportunity) ของฝ่ำยตรงข้ำมที่กำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้ำประตูของฝ่ำยตน โดยกำรกระทำผิดกติกำต้องถูก
ลงโทษด้วยกำรเตะโทษ หรือเตะโทษ ณ จุดโทษ
(๖) ท ำผิ ด ซ้ ำซำก (Uses Offensive) ใช้ ว ำจำดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยำมหรื อ หยำบคำย
(Insulting or Abusive Language) หรือแสดงท่ำทำงไม่เหมำะสมโดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจำรณำระดับควำมรุนแรง
ของกำรกระทำผิด
(๗) ได้รับกำรคำดโทษเป็นครั้งที่สองในกำรแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second
Caution in the Same Match)
โดยควำมผิดตำมข้อ ๑.๑.๓.๒ (๑) และ (๒) ต้องถูกพักกำรแข่งขันครั้งต่อไปนี้
ครั้งที่ ๑
พัก ๒ นัด
ครั้งที่ ๒
พัก ๓ นัด
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
พัก ๔ นัด
หำกเป็นควำมผิดตำมข้อ ๑.๑.๓.๒ (๓) – (๖) ต้องถูกพักกำรแข่งขันครั้งดังนี้
ครั้งที่ ๑
พัก ๑ นัด
ครั้งที่ ๒
พัก ๒ นัด
ครั้งที่ ๓
พัก ๓ นัด
ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อ ๆ ไป
พัก ๓ นัด
๑.๑.๔) กำรพิจำรณำกำรสะสมใบเหลือง – ใบแดง ที่มีผลสืบเนื่องในแต่ละรอบกำรแข่งขัน ให้พิจำรณำดังนี้
๑.๑.๔.๑) รอบเพลย์ออฟ
ใบเหลืองจะถูกสะสมเฉพำะในรอบเพลย์ออฟ ส่วนกรณีที่นักฟุตบอลรำยใดถูกพักกำรแข่งขัน หรือ
ถูกใบแดงโดยตรง ให้โทษนั้นยังคงอยู่ในรอบลีกโซน
๑.๑.๔.๒) รอบลีกโซน
ใบเหลือง ใบแดง จะถูกสะสมเฉพำะในรอบลีกโซน
๑.๑.๔.๓) รอบแชมเปี้ยนชิพจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
กำรสะสมใบเหลือง ใบแดงจะเริ่มนับใหม่โดยจะไม่นับรวมกับใบเหลือง ใบแดง ที่สะสมในรอบ
ลีกโซน แต่กรณีที่นักฟุตบอลรำยใดต้องถูกพักกำรแข่งขัน ซึ่งมีผลสืบเนื่องจำกรอบลีกโซน ให้โทษนั้นยังคงอยู่ต่อไปใน
รอบแชมเปี้ยนชิพ รวมทั้งกรณีที่นักฟุตบอลรำยใด ได้รับใบแดงโดยตรงตำมข้อ ๑.๑.๒.๒ ในนัดสุดท้ำยของรอบลีก
โซน ให้โทษพักกำรแข่งขันมีผลถึงรอบแชมเปี้ยนชิพ
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๑.๑.๔.๔) หำกเกิดเหตุกำรณ์ ใด ๆ ขึ้น นอกเหนือจำกที่ได้ระบุ ไว้อัน ถือได้ว่ำเป็ นกำรประพฤติ ปฏิ บั ติ
ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นนักฟุตบอลที่ดีหรือ เจ้ำหน้ำที่ทีมที่ดี หรือกองเชียร์ที่ดีตำมรำยงำนของผู้ตัดสิน หรือของ
ผู้ควบคุมกำรแข่งขันโดยไม่ได้รับใบเหลือง หรือใบแดง ให้ผู้ควบคุมกำรแข่งขันรำยงำนควำมผิดพลำดนั้นต่อฝ่ำย
จัดกำรแข่งขันประจำโซนเพื่อพิจำรณำโทษหรือปรับเงิน แล้วแต่มติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน และโทษนั้น
อำจจะมีผลถึงกำรแข่งขันในปีถัดไป
๑.๒) กรณีไม่มี AD Card แสดงในวันแข่งขัน จะไม่สำมำรถลงทำกำรแข่งขันได้ กรณีที่บัตรสูญหำยจะต้อง
ทำกำรแจ้งมำยัง “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” เพื่อทำบัตรใหม่
๑.๓) ออกนอกเขตเทคนิค ครบ ๓ ครั้ง จนกระทั่งผู้ตัดสินหรือผู้ตัดสินที่ ๔ ต้องสั่งให้ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยเชิญผู้กระทำผิดขึ้นอัฒจันทร์ จะต้องถูกห้ำมลงทำกำรแข่งขัน ๑ นัด
๑.๔) แต่งกำยไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดในบทที่ ๒ ข้อ ๗.๗ โดยแตกต่ำงกันทั้งแบบและสีอย่ำงชัดเจน ตำมที่
คณะกรรมกำรกำหนด
ครั้งที่ ๑
ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และ ครั้งต่อๆไป
พิจำณำลงโทษตำมมติฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
๑.๕) ทำลำยทรัพย์สินของสถำนที่จัดกำรแข่งขัน ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้เสียหำยตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
๑.๖) แสดงกิริยำท่ำทำงยั่วยุกองเชียร์ทีมคู่แข่งขันหรือผู้ชมระหว่ำงกำรแข่งขันอันจะเป็นต้นเหตุนำไปสู่
ควำมไม่สงบเรี ยบร้อย หรือกำรดึงเสื้อแข่งขันขึ้นสูงเพื่อแสดงข้อควำมจำกเสื้อตัวในที่สวมใส่อยู่ ให้ผู้ชมได้เห็น
ข้อควำมในลักษณะที่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับ “คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก”
หรือคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ หรือ เจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันหรือผู้สนับสนุนกำรแข่งขันของ “คณะกรรมกำรดำเนิน
โครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก”หรือรูดกำงเกงแข่งขันลงไปจนเห็นกำงเกงใน ห้ำมลงแข่งขัน และห้ำม
เข้ำสนำมแข่งขัน ๑ นัด
๑.๗) แสดงกริ ย ำหรื อ แสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ต่ ำ งๆ ที่ สั ง คมทั่ ว ไปเห็ น ว่ ำ ไม่ เหมำะสมต่ อหน้ ำ สำธำรณชน
นักฟุตบอล เจ้ำหน้ำที่ทีม กองเชียร์ หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน เช่น กำรเตะขวดน้ำ หรือกระทำกำรยั่วยุอันอำจ
เป็นเหตุนำไปสู่ควำมไม่สงบเรียบร้อยในสนำมแข่งขันได้ เป็นต้น และมิได้ถูกผู้ตัดสินคำดโทษ หำกมีกำรกระทำ
ควำมผิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีก อำจถูกพิจำรณำเพิ่มโทษ
๑.๘) ด่ ำด้ ว ยถ้ อ ยค ำที่ ห ยำบคำย หรื อ เยำะเย้ ย ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยำมหรือ กำรเหยี ย ดผิ ว หรื อ เชื้ อ ชำติ
เช่น กำรโยนผลไม้ไปให้ทั้งในและนอกสนำมแข่งขัน เป็นต้น ต่อเจ้ำหน้ำที่ทีม หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน หรือ นัก
ฟุตบอล หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขันหรือบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ห้ำมลงแข่งขันครั้งต่อไป ๑ นัด
๑.๙) ชักชวนนักฟุตบอลในทีมของตนให้ร่วมประท้วงกำรตัดสินทำให้กำรแข่งขันหยุดไปขณะหนึ่ง ห้ำมลง
แข่งขันครั้งต่อไป ๒ นัด
๑.๑๐) พยำยำมที่จะเข้ำไปทำร้ำยเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน หรือนักฟุตบอล หรือเจ้ำหน้ำที่ทีมคู่แข่งขันหรือ
ปลุกเร้ำเพื่อนร่วมทีมเพื่อนำไปสู่เหตุกำรณ์ทรี่ ุนแรง ห้ำมลงแข่งขันนัดต่อไป ๑ นัด
๑.๑๑) ทำร้ำยร่ำงกำย นักฟุตบอล หรือ เจ้ำหน้ำที่ทีม หรือ กองเชียร์ แต่ละกรณีมีโทษดังนี้
(๑) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำย หรือจิตใจของผู้ถูกทำร้ำย ห้ำมลงแข่งขันครั้งต่อไป
และห้ำมเข้ำสนำม ๑ ถึง ๓ นัด
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(๒) เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยของผู้ถูกทำร้ำย ห้ำมลงแข่งขันครั้งต่อไปและห้ำมเข้ำสนำม ๒ นัด
ถึง ๔ นัด
(๓) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ำยได้รับอันตรำยสำหัส ห้ำมลงทำกำรแข่งขันครั้งต่อไปและห้ำมเข้ำสนำม
๓ นัด ถึง ๕ นัด
(๔) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ำยถึงแก่ควำมตำย ห้ำมลงทำกำรแข่งขันและห้ำมเข้ำสนำมตลอดชีวิต
นอกจำกนั้นอันตรำยตำม (๒) - (๔) ในแต่ละกรณี ผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น
จริงสำหรับโทษตำม (๑) - (๓) หำกเป็นกำรกระทำต่อ เจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน โทษจะเพิ่มขึ้นจำกเดิมเป็น ๒ เท่ำ
เว้นแต่ (๔) เพิ่มแต่เฉพำะค่ำปรับขึ้นจำกเดิมเป็น ๒ เท่ำ
๑.๑๒) วิพ ำกษ์ วิจ ำรณ์ ผ่ ำนสื่ อ ด้ วยถ้ อ ยค ำที่ ไม่ ส มควรหรื อ เหมำะสม และท ำให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยแก่
กำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์ ของ “คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
สำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก”หรือคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันห้ำมลงทำกำรแข่งขัน ๑
นัด
๑.๑๓) กระทำกำรส่อไปในทำงสมยอมกันอย่ำงไม่มีศักดิ์ศรี (ล้มบอล) ห้ำมลงแข่งขันเป็นเวลำ ๓ ปี
๑.๑๔) ทำสัญญำ / หนังสือรับรองซ้ำซ้อนในขณะใดขณะหนึ่งตั้งแต่ ๒ สโมสร / ๒ สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
ขึ้นไปจะถูกห้ำมมิให้เข้ำแข่งขันตลอดฤดูกำล
๑.๑๕) กำรใช้สำรกระตุ้นเพื่อท ำกำรแข่งขัน หลังกำรพิสูจน์ทำงกำรแพทย์สิ้นสุด จะถูกห้ำมลงแข่งขัน
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน
๑.๑๖) นักฟุตบอลของทีมใดมีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด มีโทษดังนี้
(๑) กรณีที่ถูกจับและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำไต่สวนให้พักกำรเล่นไปก่อน
(๒) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีควำมผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจำกทีมและห้ำมมิให้ส่งชื่อเข้ำร่วม
กำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติเป็นเวลำ ๓ ปีนับจำกคดีถึงที่สุด
๒. เจ้าหน้าทีท่ ีม
๒.๑) ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ทีม กระทำควำมผิดดังต่อไปนี้:
(๑) กรณีไม่มี AD Card หรือแต่งกำยไม่สุภำพ เรียบร้อย จะไม่สำมำรถลงทำหน้ำที่ได้
(๒) ไม่คล้องคอตำมที่กำหนดไว้ในจะไม่สำมำรถทำหน้ำทีไ่ ด้
(๓) ออกนอกเขตเทคนิค และถ้ำออกนอกเขตเทคนิคครบ๓ ครั้ง จนกระทั่งผู้ตัดสิน หรือผู้ตัดสินที่
๔ ต้องสั่งให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเชิญผู้กระทำผิดขึ้นอัฒจันทร์จะมีโทษตำมข้อ ๒.๒
๒.๒) เจ้ำหน้ำที่ทีมคนใดถูกผู้ตัดสินเชิญให้ออกไปจำกที่นั่งนักฟุตบอลสำรองต้องพักกำรทำหน้ำที่ ๑ นัด
๒.๓) ทำลำยทรัพย์สินของสถำนที่จัดกำรแข่งขันจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้เสียหำยตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จริง
๒.๔) แสดงกิริยำที่ไม่เหมำะสมต่อหน้ำสำธำรณชน เช่น วิ่งเข้ำ ไปประท้วงกำรตัดสินของผู้ตัดสิน ผู้ช่วย
ผู้ตัดสิน แสดงกิริยำก้ำวร้ำว ข่มขู่เจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน แสดงสัญลักษณ์ต่ำงๆหรือใช้ภำษำกำย ที่สังคมทั่วไปเห็น
ว่ำไม่เหมำะสม หรือปลุกเร้ำนักฟุตบอลอันอำจนำไปสู่เหตุกำรณ์ที่รุนแรง ทั้งก่อนหรือระหว่ำงกำรแข่งขัน หรือ หลัง
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กำรแข่งขัน และมิได้ถูกผู้ตัดสินคำดโทษ ห้ำมทำหน้ำที่นัดต่อไป ห้ำมเข้ำสนำมแข่งขันไม่เกิน ๒ นัดหรือพิจำรณำ
ลงโทษตำมมติของ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ”
๒.๕) ด่ำด้วยถ้อยคำที่หยำบคำย หรือเยำะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยำมหรือกำรเหยียดผิวหรือเชื้อชำติ เช่น
กำรโยนผลไม้ ไปให้ทั้ งในและนอกสนำมแข่งขัน เป็นต้น ต่อเจ้ำหน้ำที่ ทีม หรื อเจ้ำหน้ำที่ จัดกำรแข่งขันหรือ นั ก
ฟุตบอล หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขันหรือบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ห้ำมทำหน้ำที่ครั้งต่อไป และ ห้ำมเข้ำ
สนำมแข่งขันไม่เกิน ๒ นัด
๒.๖) กรณี พ ยำยำมท ำร้ำยเจ้ำหน้ ำที่ จัดกำรแข่งขัน นั กฟุ ต บอล เจ้ำหน้ ำที่ ที ม หรือ กองเชียร์ที มเยือ น
ห้ำมทำหน้ำที่ ๒ นัด
๒.๗) กรณีทำร้ำยร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน หรือนักฟุตบอล หรือเจ้ำหน้ำที่ทีม หรือกองเชียร์ แต่ละ
กรณีมีโทษดังนี้
(๑) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจของผู้ถูกทำร้ำย ห้ำมทำหน้ำที่ ๓ เดือน
(๒) เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยของผู้ถูกทำร้ำย ห้ำมทำหน้ำที่ ๖ เดือน
(๓) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ำยได้รับอันตรำยสำหัส ห้ำมทำหน้ำทีตลอดชีวิต
(๔) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ำยได้รับอันตรำยจนถึงแก่ควำมตำยห้ำมทำหน้ำที่และห้ำมยุ่งเกี่ยวกับ
กิจกรรมกำรแข่งขันฟุตบอลตลอดชีวิต
กำรกระท ำผิดตำม (๑)-(๔) ในแต่ละกรณี จะถูกห้ำมเข้ำสถำนที่จัดกำรแข่งขันตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ ส่วนควำมผิดตำม (๒)-(๔) จะต้องรับผิดชอบต่อค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง
๒.๘) ประท้ วงโดยกำรสั่ งให้ นั ก ฟุ ต บอลของตนผละออกจำกกำรแข่งขั น ห้ ำมท ำหน้ ำที่ และ ห้ ำมเข้ ำ
สนำมแข่งขัน ๒ นัด
๒.๙) วิ พ ำกษ์ วิ จ ำรณ์ ผ่ ำ นสื่ อ ท ำให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยหรื อ เสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งหรื อ ภำพลั ก ษณ์ ข อง
“คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก” หรือคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ห้ำมทำกำรแข่งขัน
๑ นัด
๒.๑๐) ปลุกระดมให้กองเชียร์ลงไปในสนำมแข่งขัน เพื่อกดดันผู้ตัดสินหรือนำไปสู่ปัญหำด้ำนควำมสงบ
เรียบร้อยของกำรแข่งขัน มีควำมผิดดังนี้
(๑) กรณีที่เหตุกำรณ์ไม่ลุกลำม ห้ำมมิให้ทำหน้ำที่ในกำรแข่งขัน ๕ นัดโดยมีผลติดต่อไปถึงฤดูกำล
ต่อไป หำกฤดูกำลปัจจุบันทีมเหลือกำรแข่งขันไม่ถึง ๕ นัด
(๒) กรณี ที่เหตุกำรณ์ บำนปลำย ห้ำมมิให้ทำหน้ำที่ในกำรแข่งขัน ๑๐ นัดโดยมีผลติดต่อไปถึง
ฤดูกำลต่อไป เช่นเดียวกับ (๑)
๒.๑๑) เจ้ำหน้ำที่ของทีมใดมีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด มีโทษดังนี้
(๑) กรณีที่ถูกจับและอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินคดี ให้พักกำรทำหน้ำที่ไปก่อน
(๒) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีควำมผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจำกทีมและห้ำมมิให้ส่งชื่อเข้ำร่วม
กำรแข่งขันฟุตบอลลีกอำชีพเป็นเวลำ ๓ ปีนับจำกคดีถึงที่สุด
๒.๑๒) มีกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรได้ประโยชน์จำกผลกำรแข่งขัน ในลักษณะของกำรสมยอมกันอย่ำง
ไม่มีศักดิ์ศรี (ล้มบอล) ห้ำมทำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับทีมเป็นเวลำ ๕ ปี
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๓. ทีม
๓.๑) ทีมใดจัดชุดแข่งขันไว้สำหรับใช้ใส่ทำกำรแข่งขันไม่ ถึง ๓ ชุดตำมที่กำหนดไว้ในบทที่ ๒ ข้อ ๖.๘ และ
๖.๙ หรือจัดชุดแข่งขันไปในวันแข่งขัน โดยสีต่ำงไปจำกที่ได้แจ้งไว้ในใบส่งรำยชื่อแข่งขัน (Starting List) หรือแบบ
หรือสีของหมำยเลขที่เสื้อแข่งขันหรือกำงเกงแข่งขัน ไม่เป็นไปตำมที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” จะถูก
ลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
๓.๒) ทีมใดส่งนักฟุตบอลลงทำกำรแข่งขัน โดยหมำยเลขที่เสื้อแข่งขันไม่ตรงกับนักฟุตบอลที่ได้ลงทะเบียน
ไว้ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง หำกเสียน้อยกว่ำ ๓ ประตู ให้นับประตูเสียเป็น ๓ ประตู
ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู เว้นแต่ เป็นกรณี เหตุสุดวิสัย และทั้งสองทีมคู่แข่งขันได้ทำกำรตกลงยินยอมกับ
ผู้ควบคุมกำรแข่งขันก่อนลงทำกำรแข่งขัน
๓.๓) ทีมใดนำบุคคล ที่มิได้มีชื่อแจ้งไว้ในรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีสิทธินั่งในที่นั่งนักฟุตบอลสำรอง ๙ คน ภำยใน
เขตเทคนิคเข้ำไปนั่งในที่นั่งดังกล่ำวระหว่ำงกำรแข่งขัน หำกฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน
ประจำโซน
๓.๔) ในกรณีทีมใดไม่สำมำรถเริ่มกำรแข่งขันได้ทันตำมกำหนดเวลำโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย หรือไม่ปฏิบัติตำม
ขั้นตอนและกำรนับเวลำถอยหลัง (Official Countdown) จะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ได้รับสิทธิ์เรียกร้อง
๓.๕) กรณีที่ไม่สำมำรถเริ่มทำกำรแข่งขันได้ทันตำมกำหนดเวลำโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย และทำให้กำรแข่งขัน
ล่ำช้ำตำมกำหนดเวลำ ไม่ น้ อยกว่ำ ๓๐ นำที โดยเกิดขึ้นจำกควำมบกพร่องในกำรจัดกำรแข่งขันของที มเหย้ำ
ให้ปรับทีมเหย้ำแพ้ ๐-๓ และจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ได้รับสิ ทธิ์เรียกร้อง เว้นแต่ คู่แข่งขันสำมำรถทำกำร
ตกลงกันได้และได้รับควำมยินยอมจำกผู้ควบคุมกำรแข่งขัน โดยกำรตกลงและยินยอมดังกล่ำวต้องระบุไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรและลงนำมผู้จัดกำรทีมทั้งสองฝ่ำย
๓.๖) ทีมใดไม่ร่วมกำรแข่งขันต่อจนหมดเวลำ หรือนักฟุตบอลผละจำกกำรแข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่ หรือ
นักฟุตบอล หรือกองเชียร์ของทีมนั้นเป็นต้นเหตุให้กำรแข่งขันยุติลงตำมกำรรำยงำนของผู้ควบคุมกำรแข่งขัน หรือ
ผู้ตัดสินให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง หำกเสียน้อยกว่ำ ๓ ประตู ให้นับประตูเสียเป็น ๓
ประตูส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู
๓.๗) กรณีที่ทีมมีเจตนำไม่ไปแข่งขันตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
๓.๗.๑ รอบเพลย์ออฟและรอบลีกโซน
๓.๗.๑.๑ กรณีที่ทีมมีเจตนำไม่ไปแข่งขันตำมวัน เวลำ ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือไปถึงสนำมแล้ว แต่ไม่สำมำรถลงสนำมแข่งขันได้ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียเป็น ๓
ประตูให้แก่ทีมคู่แข่งขัน นับประตูได้เป็น ๐ ประตู และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำย
ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่มีกำรเรียกร้องมำอีกด้วย
๓.๗.๑.๒ หำกไม่ไปทำกำรแข่งขันตำมระเบียบข้อ ๓.๗.๑.๑ เกิน ๒ ครั้งในฤดูกำลแข่งขัน
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่ งขัน ๒ ฤดูกำล และต้องคืนเงินรำงวัลสะสมทั้งหมดและรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมสมควร
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๓.๗.๒ รอบแชมเปี้ยนชิพ และรอบชิงชนะเลิศ
๓.๗.๒.๑ กรณีที่ทีมมีเจตนำไม่ไปแข่งขันตำมวัน เวลำ ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือไปถึงสนำมแล้ว แต่ไม่สำมำรถลงสนำมแข่งขันได้ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียเป็น ๓
ประตูให้แก่ทีมคู่แข่งขัน นับประตูได้เป็น ๐ ประตู และตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขัน รวมถึง ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำยที่เกี่ยวข้องตำมสมควร
๓.๘) ทีมใดลงสนำมแข่งขันแล้วเหลือนักฟุตบอลในสนำมน้อยกว่ำ ๗ คน ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ และให้
นำบทบัญญัติข้อ ๓.๕ ว่ำด้วยเรื่องกำรนับประตูได้ประตูเสียมำใช้บังคับโดยอนุโลม
๓.๙) ทีมใดนำนักฟุตบอลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อบังคับฯ บทที่ ๒ ข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๖ ลงทำกำร
แข่งขัน ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง หำกเสียน้อยกว่ำ ๓ ประตู ให้นับประตูเสียเป็น
๓ ประตูส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู
๓.๑๐) ถอนทีมระหว่ำงกำรแข่งขันหรือถูก “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ลงโทษถอนทีมออก
จำกกำรแข่งขันกลำงคั น หรือล้มละลำย หรือถูกศำลตัดสินให้หมดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันหรือลงทำกำรแข่งขัน
ห้ำมไม่ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลที่ “กำรกีฬำแห่งประเทศไทย” จัดขึ้นทุกรำยกำรเป็นเวลำ ๒ ปี กำรเข้ำร่วมกำร
แข่งขันใหม่ ต้องส่งเงินสนับสนุนทีมที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนและให้ยกเลิกผลกำรแข่งขันของทีมทั้งสิ้นยกเว้นโทษ
ที่เกิดจำกกำรตัดสิน
ที ม ใดประกำศพั ก กำรแข่ ง ขั น หรื อ ไม่ ส่ ง ที ม เข้ ำ ร่ ว มกำรแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลลี ก เยำวชนแห่ ง ชำติ เ มื่ อ
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน พิจำรณำและมีมติลงโทษ ทีมนั้นจะถูกห้ำมไม่ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลที่
“กำรกีฬำแห่งประเทศไทย” จัดขึ้นในฤดูกำลที่ประกำศพักกำรแข่งขันทันที และต้องส่งเงินรำงวัลสะสมที่ทีมได้รับไป
แล้วทั้งหมดคืน และให้ยกเลิกผลกำรแข่งขันของทีมทั้งสิ้น
กำรกี ฬ ำแห่ ง ประเทศไทย จะมี ห นั ง สื อ ถึ ง ต้ น สั ง กั ด ของท่ ำ นเรื่ อ งกำรพิ จ ำรณำลงโทษตำมมติ ข อง
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ เนื่องจำกสำเหตุที่ทีมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ถอนทีมระหว่ำงกำร
แข่งขันหรือถูก “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” ลงโทษถอนที มออกระหว่ำงช่วงของกำรแข่งขั นหรือ
ล้มละลำย หรือถูกศำลตัดสินให้หมดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันหรือลงทำกำรแข่งขัน หรือ ไม่ส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ต่อจนหมดเวลำ หรือนักฟุตบอลผละจำกกำรแข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่ หรือนักฟุตบอล หรือกองเชียร์ของทีมนั้นเป็น
ต้นเหตุให้กำรแข่งขันยุติลงตำมกำรรำยงำนของผู้ควบคุมกำรแข่งขัน หรือผู้ตัดสิน
๓.๑๑) หำกปรำกฏว่ำนั ก ฟุ ต บอลของที ม ใดกระท ำกำรส่อ ไปในทำงสมยอมกัน อย่ำงไม่มี ศั กดิ์ ศรี หรือ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องที ม ใด ด ำเนิ น กำรให้ นั ก ฟุ ต บอลของที ม กระท ำกำรในลั ก ษณะดั ง กล่ ำ ว สโมสร / สมำคมกี ฬ ำ
แห่งจังหวัดต้นสังกัดของนักฟุตบอล หรือเจ้ำหน้ำที่จะถูกลงโทษดังนี้
(๑) ตัดสิทธิออกจำกกำรแข่งขันทันที โดยถือเสมือนว่ำมิได้เข้ำแข่งขันมำตั้งแต่ต้นฤดูกำล
(๒) ส่งเงินสนับสนุนหรือเงินได้อื่นใดที่ได้รับไปแล้ว คืนให้กับ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ”
(๓) พักกำรแข่งขัน ๓ ปี
(๔) ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนดจนเป็นเหตุ
ให้เกิดควำมเสียหำย จะต้องชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ตำมที่มีกำรเรียกร้องมำและอำจพิจำรณำเพิ่มโทษ
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๓.๑๒) สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใดไม่จัดหน่วยรักษำควำมปลอดภัยเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน หรือไม่
ควบคุมนักฟุตบอล เจ้ำหน้ำที่ทีม กองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคลใดๆ จนเป็นเหตุให้เจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันถูกรุมล้อม
หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง จนไม่สำมำรถเดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ในสนำมแข่งขันได้ หรือไม่สำมำรถออกจำกสนำมแข่ง
ขันได้ภำยใน ๑ ชั่วโมง นับแต่เวลำกำรแข่งขันสิ้นสุดลงอย่ำงปลอดภัยมีโทษ ดังนี้
ครั้งที่ ๑
ห้ำมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจัดกำรแข่งขันในฐำนะทีมเหย้ำ ๑ นัด
ครั้งที่ ๒
ห้ำมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจัดกำรแข่งขันในฐำนะทีมเหย้ำ ๓ นัด
และถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน
ครั้งที่ ๓
ห้ำมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจัดกำรแข่งขันในฐำนะทีมเหย้ำตลอด
ฤดูกำลแข่งขัน และถูกตัดคะแนน ๖ คะแนน
๔. กองเชียร์
กองเชียร์ของทีมเหย้ำ หรือทีมเยือน หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมใน
และนอกสถำนที่จัดกำรแข่งขัน สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำหรือสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
ต้นสังกัด จะต้องถูกลงโทษในแต่ละกรณีดังนี้
๔.๑) ตะโกนด่ำนักฟุตบอล หรือเจ้ำหน้ำที่ทีมหรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันด้วย
ถ้อยคำที่หยำบคำยอย่ำงเปิดเผย โดยเจตนำอย่ำงชัดเจนหรือพร้อมเพรียงกันจะถูก ลงโทษห้ำมกองเชียร์เข้ำสนำม ๑
นัด
๔.๒) ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดกำรรบกวนกำรทำหน้ำที่ของผู้ตัดสินหรือนักฟุตบอลระหว่ำงกำรแข่งขัน หรือ
กระทำกำรใด ๆ ที่ไม่เหมำะสมในสถำนที่จัดกำรแข่งขันจะถูกลงโทษห้ำมกองเชียร์เข้ำสนำม ๑นัด
กำรจุ ด พลุ ห รือ จุ ด ประทั ด หรือ จุ ด ไฟเย็ น หำกมี ก ำรฝ่ ำฝื น แล้ วผลจำกกำรกระท ำนั้ น เกิ ด เป็ น
อันตรำยต่อผู้ชม หรือเกิดควำมเสียหำยแก่สนำมแข่งขันหรืออัฒจันทร์ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ต้นสังกัด
ของกองเชียร์ที่กระทำยังต้องรับผิดชอบต่อค่ำรักษำพยำบำลของผู้ที่ได้รับอันตรำย และค่ำเสียหำยของทรัพย์สินหรือ
สถำนที่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำจถูกพิจำรณำเพิ่มโทษอีกด้วย
๔.๓) ขว้ำงปำวัตถุ หรือ สิ่งของใด ๆ ลงไปในสนำมแข่งขัน หรือปำใส่นักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำที่ทีม หรือกอง
เชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันจะถูกลงโทษห้ำมกองเชียร์เข้ำสนำม ๑นัด
๔.๔) กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด นำป้ำยเชียร์ที่แสดงข้อควำมยั่วยุหรือดูหมิ่นทีมคู่
แข่งขันหรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนำป้ำยที่แสดงข้อควำมอันไม่เหมำะสมต่อสำธำรณชน ในลักษณะของกำรดู
ถูก ดูหมิ่น หรือลดควำมน่ำเชื่อถือต่อ “คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก” หรือ
คณะอนุกรรมกำรอื่นๆ หรือบุคคลที่สำม ไปแสดงในบริเวณสถำนที่จัดกำรแข่งขัน สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
ต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำและ/หรือ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ที่เป็นทีมเหย้ำที่ปล่อยให้มีกำร
กระทำดังกล่ำวต้องรับโทษ ดังนี้
ครั้งที่ ๑
ห้ำมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจัดกำรแข่งขันในฐำนะทีม
เหย้ำ ๑ นัด
ครั้งที่ ๒ และ ครั้งต่อๆไป
ห้ำมสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจัดกำรแข่งขันในฐำนะ
ทีมเหย้ำ ๒ นัด และตัดคะแนน ๓ คะแนน

๓๘

หำกเป็นกำรกระทำในลักษณะที่ยั่วยุ ทั้งด้วยกำรด่ำทอหรือขว้ำงปำสิ่งของ หรือกำรแสดงป้ำย อันจะ
เป็นเหตุนำไปสู่ปัญหำกับกองเชียร์ของอีก สโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดหนึ่ง หรือกลุ่มผู้ชมอื่นภำยในสถำนที่จัดกำร
แข่งขันสโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ มีโทษเช่นเดียวกันกับวรรคต้น
๔.๕) กองเชี ย ร์ ที ม ใด หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใด หรื อ บุ ค คลใด กระท ำกำรใด ๆ ที่ ท ำให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำย
แก่ทรัพย์สินของทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่แข่งขันภำยในบริเวณสถำนที่
จัดกำรแข่งขัน โดยมีหลักฐำนปรำกฏชัดเจน สโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำ
หรือสโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำ จะถูกปรับเงินดังนี้
ครั้งที่ ๑
ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมจริงแก่ผู้ทไี่ ด้รับควำมเสียหำยตำมที่มี
กำรเรียกร้องมำ
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆ ไป
ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมจริงแก่ผู้ทไี่ ด้รับควำมเสียหำยที่เรียกร้อง
มำรวมทั้งอำจพิจำรณำเพิ่มโทษ
๔.๖) ขั ด ขวำงรุม ล้ อ ม หรือ คุ ก คำม เจ้ ำหน้ ำที่ จั ด กำรแข่ งขั น หรือ นั ก ฟุ ต บอล หรื อ เจ้ ำหน้ ำที่ ที ม หรื อ
กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ทั้งในและนอกสถำนที่จัดกำรแข่งขัน จนอำจจะเป็นเหตุให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยจะถูกลงโทษ
ห้ำมกองเชียร์เข้ำสนำม ๑นัด
หำกเกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขัน ทำให้กำรแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงจะต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำย
ตำมที่ฝ่ำยสิทธิประโยชน์เรียกร้องมำ และถูกปรับเป็นแพ้โดยให้นับประตูเสียตำมที่เสียจริง หำกเสียน้อย กว่ำ ๒
ประตูให้นับเป็นเสีย ๒ ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐
๔.๗) ก่อกำรทะเลำะวิวำทกันเองระหว่ำงกองเชียร์ สโมสร/สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดเดียวกัน ทั้งในและนอก
สถำนที่จัดกำรแข่งขัน ทั้งก่อนหรือระหว่ำงหรือหลังจำกกำรแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ไม่ดีแก่เยำวชนหรือสังค ม
รวมทั้งทำให้เสียภำพพจน์ของกำรแข่งขันจะถูกลงโทษห้ำมกองเชียร์เข้ำสนำม ๑นัด
๔.๘) ทำร้ำยนักฟุตบอล หรือเจ้ำหน้ำที่ หรือกองเชียร์ทีมเยือน ทั้งในและนอกสถำนที่จัดกำรแข่งขันจ น
ได้รับบำดเจ็บหรือเป็นกำรกระทำในทำนองเดียวกันของกองเชียร์ทีมเยือนต่อนักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำ ที่ หรือกอง
เชียร์ของทีมเหย้ำ จะต้องชดใช้ค่ำรักษำพยำบำลตำมที่มีกำรเรียกร้อง รวมทั้งอำจพิจำรณำเพิ่มโทษ
๔.๙) ก่อกำรทะเลำะวิวำทกับกองเชียร์ทีมเหย้ำ หรือทีมเยือน ทั้งในและนอกสถำนที่จัดกำรแข่งขันจะ
ถูกลงโทษห้ำมกองเชียร์เข้ำสนำม ๒ นัด
หำกกำรทะเลำะวิวำทที่เกิดขึ้น ทำให้กำรแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
ต้ น สั งกั ด ของกองเชี ย ร์ ที่ ก่ อ เหตุ จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ค่ ำรั ก ษำพยำบำลของกองเชี ย ร์ ที ม เยื อ นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ค่ำเสียหำยของทรัพย์สินที่มีเกิดขึ้น และรับผิดชอบต่อค่ำเสียหำยตำมที่ฝ่ำยสิทธิประโยชน์เรียกร้องมำ รวมทั้งถูก
ปรับเป็นแพ้ เช่นเดียวกับข้อ ๔.๖ วรรคสอง

๕. สถานที่จัดการแข่งขันห้องใช้งาน และอื่น ๆ
๕.๑) สนำมแข่งขันและส่วนควบของสนำมแข่งขันไม่เป็นไปตำมที่กำหนด
(๑) กรณี ที่ ส โมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ ง จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ที ม เหย้ ำ วำงป้ ำ ยผู้ ส นั บ สนุ น ของ
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ”ไม่เป็นไปตำมจำนวน หรือตำมผังที่กำหนดไว้ มีโทษดังนี้

๓๙

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒

ปรับเป็นเงินตำแหน่งละ ๑๐,๐๐๐ บำท
ปรับเป็นเงินตำแหน่งละ ๒๐,๐๐๐ บำทและปรับเพิ่มเป็น ๒ เท่ำ
ในครั้งต่อๆไป
(๒) สนำมแข่งขัน ไม่ ถูกใช้เพื่ อกำรแข่งขัน นัดอื่น หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ก่อนวัน แข่งขัน ๒ วัน
เว้นแต่รับอนุญำตจำก “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” หำกฝ่ำฝืนจะห้ำมทำกำรแข่งขันในฐำนะทีมเหย้ำ ๑ นัด
(๓) กรณี ที่เป็นควำมบกพร่องของสโมสร / สมำคมกี ฬำแห่งจังหวัด ที่ไม่สำมำรถใช้สนำมเหย้ำ
แข่งขันได้เพรำะเจ้ำของสนำมไม่อนุญำตแต่ทีมเยือนได้เดินทำงไปถึงสนำมตำมกำหนดแข่งขันแล้ว สโมสร / สมำคม
กีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยดังนี้
ครั้งที่ ๑
ค่ำใช้จ่ำยจริงของทีมเยือนแต่ไม่น้อยกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ค่ำใช้จ่ำยของ
กรรมกำรจัดกำรแข่งขันตำมที่จ่ำยจริง และชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ทำงผู้ได้รับลิขสิทธิ์เรียกร้องมำ
ครั้งที่ ๒
เช่นเดียวกับครั้งที่ ๑ และอำจพิจำรณำเพิ่มโทษ
(๔) สนำมแข่งขันไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของระเบียบฯ มีโทษดังนี้
ครั้งที่ ๑
ห้ำมใช้แข่งขันชั่วครำว
ครั้งที่ ๒
ห้ำมใช้แข่งขันตลอดทั้งฤดูกำล
(๕) ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำหรับใช้ส่องสนำมแข่งขันขัดข้องทั้งก่อนเริ่มเวลำแข่งขันปกติ หรือระหว่ำง
กำรแข่งขัน หรือไฟฟ้ำส่องสนำมขัดข้องมำกกว่ำ ๓ ครั้งในระหว่ำง ๑ กำรแข่งขัน หรือระยะเวลำที่ไฟฟ้ำขัดข้ อง
รวมกันทั้งหมดเกินกว่ำ ๖๐ นำที ทำให้ไม่สำมำรถทำกำรแข่งขันได้หรือกำรแข่งขันที่ดำเนินอยู่ต้องยุติลงโดยมิได้เป็น
เหตุสุดวิสัยสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ที่เป็นทีมเหย้ำ นอกจำกถูกปรับเป็นแพ้ ตำมข้อบังคับบทที่ ๒ ข้อ๘.๕
แล้ว และรับผิดชอบค่ำเสียหำยอื่นๆที่มีกำรเรียกร้องมำอีกด้วย
๕.๒) สถำนที่ทำงำน เพื่อใช้จัดกำรแข่งขัน ไม่เป็นไปตำมที่กำหนด
(๑) ห้องประชุมผู้จัดกำรทีม
- เครื่องปรับอำกำศ
- โต๊ะ ๑ ตัวและเก้ำอี้นั่ง ๑๕ ตัว
- ห้องสุขำแบบชักโครก พร้อมที่ปัสสำวะ และ อ่ำงล้ำงหน้ำ ในตัว
- ป้ำยติดบอกชื่อห้อง
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๒) ห้องทำงำน และ ที่นั่งทำงำนของผู้ควบคุมกำรแข่งขัน
- เครื่องปรับอำกำศ
- โต๊ะ–เก้ำอี้นั่ง ๑ ชุด
- ห้องสุขำแบบชักโครก พร้อมที่ปัสสำวะ และ อ่ำงล้ำงหน้ำ ในตัว
- จอโทรทัศน์สำหรับรับภำพกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน
- อินเตอร์เน็ตไร้สำย

๔๐

.

- ปลั๊กไฟเชื่อมต่อไฟฟ้ำ
- ป้ำยติดบอกชื่อห้อง
หำกไม่มีหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๓) ห้องผู้ตัดสิน
- เครื่องปรับอำกำศ
- โต๊ะ ๑ ตัวและเก้ำอี้นั่ง ๖ ตัว
- ห้องอำบน้ำ พร้อมห้องสุขำแบบชักโครก ที่ปัสสำวะ และอ่ำงล้ำงหน้ำ ในตัว
- ทีแ่ ขวนเสื้อ / ตู้ล๊อกเกอร์
- กระดำนไวท์บอร์ด / ปำกกำ และ แปรงลบ
- ตู้เย็น
- ป้ำยติดบอกชื่อห้อง
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๔) ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวทีมเหย้ำ–ทีมเยือน
- เครื่องปรับอำกำศ
- เก้ำอี้นั่งหรือม้ำนั่งยำว ห้องละไม่ต่ำกว่ำ ๓๐ ที่นั่ง
- ที่แขวนเสื้อ / ตู้ล๊อกเกอร์ไม่น้อยกว่ำห้องละ ๒๐ ชุด
- ห้องอำบน้ำ พร้อมห้องสุขำแบบชักโครก ๔ ชุด, ที่ปัสสำวะ๔ชุดและอ่ำงล้ำงหน้ำ
ห้องละ ๒ ชุด
- โต๊ะสำหรับนวด
- กระดำนไวท์บอร์ดขนำด ๑.๕ X ๒.๐ เมตร / ปำกกำ และ แปรงลบ
- ตู้เย็น
- กริ่งหรือระบบแจ้งสัญญำณเตือน ให้นักฟุตบอลออกจำกห้องพักเพื่อไปสนำมแข่งขัน
- ป้ำยติดบอกชื่อทีม
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๕) ห้องแพทย์ และห้องตรวจสำรกระตุ้น
- เครื่องปรับอำกำศ
- เก้ำอี้นั่ง ๔ ตัวและโต๊ะ ๑ ตัว
- เตียงตรวจอำกำร
- ห้องสุขำแบบชักโครก พร้อมที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงหน้ำในตัว

๔๑

- ตู้เย็น
- ถังออกซิเจน / เครื่องช่วยหำยใจ / เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) / อุปกรณ์ที่จำเป็นในกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น
- ป้ำยติดบอกชื่อห้อง
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๖) ห้องทำงำนสื่อมวลชน
- เครื่องปรับอำกำศ
- เก้ำอี้นั่งทำงำนและโต๊ะไม่น้อยกว่ำ ๔๐ คน
- ห้องสุขำแบบชักโครก พร้อมที่ปัสสำวะ อย่ำงละ ๔ ชุด และอ่ำงล้ำงหน้ำ ๒ ชุดในตัว
- โทรศัพท์ และ โทรสำร
- เครื่องคอมพิวเตอร์ / และปริ๊นเตอร์
- เครื่องถ่ำยเอกสำร
- ปลั๊กไฟเชื่อมต่อไฟฟ้ำ
- อินเตอร์เน็ตไร้สำย
- ป้ำยติดบอกชื่อห้อง
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๗) ที่ นั่งท ำงำนของสื่อมวลชนระหว่ำงกำรแข่งขัน อยู่บนอัฒ จันทร์หลักใกล้เคียงกึ่งกลำงของ
สนำมแข่งขัน และจะต้องมีทำงเดินเข้ำ-ออกพิเศษ ไปยังห้องทำงำนของสื่อมวลชน
- โต๊ะทำงำน และ เก้ำอี้บนอัฒจันทร์ ไม่ต่ำกว่ำ ๔๐ คน พร้อมปลั๊กไฟ
- อินเตอร์เน็ตไร้สำย
- ปลั๊กไฟเชื่อมต่อไฟฟ้ำ
- ที่นั่งผู้บรรยำยกำรแข่งขัน โต๊ะทำงำน และ เก้ำอี้ ไม่ต่ำกว่ำ ๓ ชุด และต้องอยู่ใกล้
กล้องถ่ำยทอดหลัก
- ป้ำยติดบอกชื่อห้อง
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๘) ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย .
- ห้องควบคุมควำมปลอดภัย
- เครื่องปรับอำกำศ
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- กล้องวงจรปิด
- หัวหน้ำงำนรักษำควำมปลอดภัย
- แผนรักษำควำมปลอดภัยและแผนอพยพฉุกเฉิน
- เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ/สำรวัตรทหำร (กรณีที่เป็นสนำมของหน่วยทหำร) ไม่ต่ำกว่ำ ๑๐ นำย
ต่อผู้ชม ๑,๐๐๐ คน (ต้องเพิ่มจำนวนมำกขึ้นโดยพิจำรณำจำกผู้ชมกำรแข่งขัน)
- เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยไม่ต่ำกว่ำ ๕๐ นำย (ต้องเพิ่มจำนวนมำกขึ้นโดยพิจำรณำ
จำกผู้ชมกำรแข่งขัน)
- โทรศัพท์ และวิทยุสื่อสำรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
- จัดเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ/สำรวัตรทหำร ดูแลควำมปลอดภัยแก่เจ้ำหน้ำที่ทีมนักฟุตบอลกอง
เชียร์ทีมเยือน และเจ้ำหน้ำทีจ่ ัดกำรแข่งขันโดยตลอดจนกว่ำจะเดินทำงกลับออกไป
จำกสถำนที่จัดกำรแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัยแล้ว
- ป้ำยติดบอกชือ่ ห้อง
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๙) ห้องรับรองพิเศษ สำหรับ VIP
- มีป้ำยบอกชื่อห้อง
- มีทำงเข้ำ-ออกแยกไว้เป็นพิเศษ
- มีที่นั่งไม่ต่ำกว่ำ ๓๐ ชุด
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๑๐) ห้องแถลงข่ำว
- เวที และป้ำยแสดงสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุน (Back Drop) พร้อมอุปกรณ์แถลงข่ำว
- โต๊ะ และเก้ำอี้ บนเวทีไม่น้อยกว่ำ ๕ ที่นั่ง
- เก้ำอี้สื่อมวลชน ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ตัว
- ช่องต่อกระจำยเสียงไม่น้อยกว่ำ ๖ ช่อง
- ป้ำยบอกชื่อห้อง
หำกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
๕.๓) ส่วนประกอบอื่นของสถำนที่จัดกำรแข่งขันไม่เป็นไปตำมที่กำหนด
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(๑) ไม่ได้จัดทำป้ำยบอกเส้นทำงกำรจรำจร ไว้ในสถำนที่จัดกำรแข่งขัน และ ไม่มีผู้ดูแลอำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรในบริเวณดังกล่ำว หรือ ไม่ได้จัดที่จอดรถไว้ให้กับเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน ทีมเยือน
บุคคลสำคัญ (VIP) และคนพิกำร
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครัง้ ต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๒) นำลูกบอลที่ไม่เป็นไปตำมที่ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด มำใช้แข่งขัน
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๓) ไม่ได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลำงหรือ Mixed Zone สำหรับให้นักฟุตบอลได้พบกับสื่อมวลชน
ระหว่ำงทำงเดินออกจำกสนำม หลังจำกเสร็จสิ้นกำรแข่งขันแล้ว
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๔) ไม่มีกำรจัดสัดส่วนของอัฒจันทร์อย่ำงเป็นระบบ และแข็งแรง และมีที่นั่งบุคคลสำคัญ (VIP)
เพื่อชมกำรแข่งขันรวมทั้งไม่มีทำงเข้ำ -ออก แยกไว้เป็นพิเศษ หรือไม่ได้จัดที่ว่ำงหรือจัดรั้วกั้นระหว่ำงที่นั่งของกอง
เชียร์ทีมเหย้ำ-ทีมเยือนกรณีที่นั่งเชียร์อยู่ในอัฒจันทร์เดียวกันตำมที่กำหนดในบทที่ ๒ ข้อ ๑๐.๒หรือไม่ได้จัดที่นั่ง
สำหรับรับรองนักฟุตบอลทีมเยือนที่ไม่มีชื่อเล่นในวันนั้นเจ้ำหน้ำที่ทีม และบุคคลสำคัญ (VIP) และ คนพิกำร มีโทษ
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๕) ไม่ได้จัดให้มีธงนำหน้ำทีม หรือเพลง สำหรับกำรเดินเข้ำสู่สนำมเพื่อกำรเริ่มแข่งขัน ตำมที่
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” กำหนด
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๖) ไม่ ได้ จั ด ให้ ก องเชี ย ร์ ที ม เหย้ ำ และที ม เยื อ น ไปนั่ ง และ หรื อ ด ำเนิ น กิ จ กรรมกำรเชี ย ร์ ที่
อั ฒ จั น ทร์ ฝั่ ง ตรงข้ ำ มกั บ อั ฒ จั น ทร์ ห ลั ก ด้ ว ยกำรจั ด ให้ ก องเชี ย ร์ ที ม เยื อ นอยู่ ด้ ำ นขวำมื อ ของผู้ นั่ ง ชมใน
อัฒจันทร์หลัก และกองเชียร์ทีมเหย้ำอยู่ด้ำนซ้ำยมือของอัฒจันทร์เดียวกันกับทีมเยือน เว้นแต่สภำพของอัฒจันทร์
กั บ ควำมปลอดภั ย ใน กำรเดิ น ท ำงกลั บ ของที มเยื อ นหลั ง จำกจบกำรแข่ ง ขั น แล้ ว อำจเป็ น ปั ญ หำก็
อนุโลมให้จัดอัฒจันทร์ที่นั่ง ที่แตกต่ำงไปจำกข้อกำหนดนี้ได้ หำกไม่ดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ มีโทษดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๗) กรณี โฆษกสนำมเหย้ ำหรือ บุ ค คลใด ใช้ เครื่อ งขยำยเสี ยงหรือ อุ ป กรณ์ อื่น ประชำสั ม พั น ธ์
ในบริเวณสถำนที่ จัดกำรแข่งขัน ทั้ งก่อนหรือระหว่ำงหรือหลั งกำรแข่งขัน ในลักษณะของกำรยั่วยุ หยำบคำย
เยำะเย้ย ดูหมิ่ น เหยียดหยำม เหยียดผิ วหรือปลุกระดมผู้ชมหรือกองเชียร์ของที มตนท ำให้เสียภำพลักษณ์ ของ
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“คณะกรรมกำรด ำเนิ น โครงกำรสำนฝั น ฟุ ต บอลไทยไปฟุ ต บอลโลก ” หรื อ คณะอนุ ก รรมกำรอื่ น ๆ หรื อ
ประชำสัมพันธ์ในเรื่องที่ไม่เหมำะสมหรือไม่จำเป็นสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำมีโทษ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๘) กำรจัดรถพยำบำล พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตตลอดกำรแข่งขัน เพื่อรองรับกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ของนักฟุตบอลหรือผู้ชมจำนวน ๒ คัน และจัดแพทย์ปริญญำประจำสนำมในวันแข่งขันอย่ำงน้อย ๑ ชั่วโมงก่อนเริ่ม
เวลำแข่งขัน หำกมีไม่ครบ ทั้งจำนวนรถพยำบำล หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือแพทย์ประจำสนำม
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
หำกไม่มีทั้งจำนวนรถพยำบำล อุปกรณ์ช่วยชีวิตและแพทย์ประจำสนำม หรือมีแต่ไม่อยู่รองรับจน
จบกำรแข่งขัน ผู้ควบคุมกำรแข่งขันมีสิทธิไม่ให้ทำกำรแข่งขันและให้ปรับทีมเหย้ำเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตำมที่
เสียจริง หำกเสียน้อยกว่ำ ๒ ประตู ให้นับประตูเสียเป็น ๒ ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น ๐ ประตู
(๙) ในวันแข่งขัน หำกสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ที่เป็นทีมเหย้ำจัดกิจกรรมใดๆ ภำยใน
สนำมแข่ ง ขั น ทั้ ง ก่ อ นเวลำเริ่ ม กำรแข่ ง ขั น หรื อ ระหว่ ำ งพั ก ครึ่ ง เวลำกำรแข่ ง ขั น โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำก
“ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” ก่อนมีโทษ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๑๐) หำกสโมสร / สมำคมกี ฬ ำแห่ งจั งหวัด ที ม เหย้ ำใด จั ด ให้ มี ก ำรถ่ ำยทอดสดกำรแข่ งขั น
ทำงเคเบิลทีวีท้องถิ่นหรือทำงวิทยุกระจำยเสียงท้องถิ่นไปยังผู้ชมทำงบ้ำน ในนัดที่ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด
ของตนเป็นทีมเหย้ำเพื่อกำรหำรำยได้ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด โดยไม่ได้รับอนุญำตจำ “ฝ่ำยจัดกำร
แข่งขันประจำโซน” ก่อนถือว่ำเป็นกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ “คณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ”
เพรำะลิขสิทธิ์ดังกล่ำวเป็นของผู้ที่ได้รับมอบไปจำก “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กำรตลำดและสิทธิ
ประโยชน์” แล้ว มีควำมผิดดังนี้
(๑๐.๑) ถูกตักเตือน
(๑๐.๒) ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชน
แห่งชำติ เรียกร้องมำ
(๑๑) ควำมบกพร่องด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในวันแข่งขัน
(๑๑.๑) บกพร่องในกำรตรวจเช็คหรือควบคุมมิให้กองเชียร์หรือผู้ชม นำขวดน้ำ พลุ
ประทัดดอกไม้ไฟ หรือวัสดุที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรทำร้ำยกันได้ เข้ำไปในสนำมหรืออัฒจันทร์
จะถูกลงโทษ
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน

๔๕

(๑๑.๒) ไม่สำมำรถป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรกระทำสถำนทีจ่ ัดกำรแข่งขันไม่
ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำมและ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภำพลบต่อกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเยำวชนแห่งชำติสโมสร / สมำคม
กีฬำแห่งจังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำจะถูกลงโทษ
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
(๑๑.๓) บกพร่องปล่อยให้กองเชียร์กลุ่มบุคคลหรือบุคคล นำป้ำยเชียร์ที่แสดงข้อควำมยั่ว
ยุ หรือดูหมิ่น ทีมคู่แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนำป้ำยที่แสดงข้อควำมอันไม่
เหมำะสมต่อสำธำรณชน ในลักษณะของกำรดูถูก ดูหมิ่น หรือลดควำมน่ำเชื่อถือต่อ “คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
สำนฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก” หรือคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ หรือบุคคลที่สำมไปแสดงในบริเวณสถำนที่จัดกำร
แข่งขัน สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดต้นสังกัดกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำ และ/หรือ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่ง
จังหวัดที่เป็นทีมเหย้ำที่ปล่อยให้มีกำรกระทำ จะถูก
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป พิจำรณำลงโทษตำมมติของฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน
หมวดที่ ๓ บทเพิ่มโทษ และ โทษในกรณีอื่น
กรณีเพิ่มการตัดคะแนนทีม และโทษจากความผิดในกรณีอนื่
๑. มีควำมผิดเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ได้ปลอมแปลงเอกสำรของสโมสร /
สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดนำส่งให้กับ “คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ”ถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน
๒. สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดใดไม่จ่ำยค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนอื่นใดอันเป็นค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน
ของนักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำที่ทีม และนักฟุตบอลหรือเจ้ำหน้ำที่ทีมได้ยื่นร้องเรียนไปยัง “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำ
โซน” หำก “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดปฏิบัติผิดสัญญำ
จริง “ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันประจำโซน” จะใช้สิทธิระงับกำรจ่ำยและหักเงินสนับสนุน หำกไม่เ พียงพอให้หักจำกเงิน
รำงวัลเพื่อนำมำจ่ำยให้กับนักฟุตบอล หรือเจ้ำหน้ำที่ทีม ต่อไป
ในกรณี “ฟีฟ่ำ” มีคำพิพำกษำให้ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัด ชำระหนี้แล้ว และมีคำสั่งให้
“คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันฯ” และ/หรือ “สมำคมกีฬำฟุตบอล”ตัดคะแนนสะสมของสโมสร / สมำคม
กีฬำแห่งจังหวัดในทันที สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดจะถูกตัดคะแนนสะสมในฤดูกำลแข่งขันนั้น
๓. ข้อกำหนดประกอบกำรลงโทษว่ำด้วย“ควำมรับผิดชอบของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่ถูกลงโทษ
ด้วยกำรห้ำมมิให้ผู้สนับสนุนทีม (กองเชียร์) ของตนเองเข้ำชมกำรแข่งขัน”
(๑) เป็นหน้ำที่ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดที่ถูกลงโทษจะต้องดำเนินกำร ทุกวิถีทำงอย่ำง
เต็มกำลังควำมสำมำรถในกำรห้ำมมิให้ผู้สนับสนุน ทีม (กองเชียร์) ของตนเองเข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอล ในนัดที่
ถูกลงโทษ
(๒) ถ้ำปรำกฏชัดเจนว่ำ มีผู้สนับสนุนทีม (กองเชียร์) ของสโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดตนเอง
แฝงตัวเข้ำไปชมกำรแข่งขัน หรือ มีผู้ชมที่เชียร์ สโมสร / สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดของตนเข้ำไปชมกำรแข่งขันด้วย ให้

