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ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
Thailand League between Professional 2017 

 
ข้อที่ 1. ค าน า 
            

กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือยอดนิยมและสัมฤทธิ์ผลในการน ามาใช้พัฒนาบุคลากรทุกเพศ และทุกวัย 
ให้มีคุณภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และยังเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรม
เพ่ือการส่งเสริมความสามัคคีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก ใน
ปัจจุบันพบว่ากีฬาฟุตบอลมีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดและมีผู้ชมคอยติดตามทั่วโลกมากเป็นอันดับหนึ่ง 
กีฬาฟุตบอลจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะ
กีฬาฟุตบอลเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ การจัดกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับฟุตบอลจึงเป็น
ที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่ากีฬาฟุตบอลถูกน ามาใช้เป็นกิจกรรมเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยในปัจจุบันคนไทยเองต่างก็ได้หันมาให้
ความสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่นักกีฬาไทยได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติมากขึ้นและมีจ านวนมากเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี โดยเฉพาะทีมฟุตบอลทั้งในฐานะทีมชาติไทยและ
ทีมฟุตบอลอาชีพต่างสามารถแสดงผลงานของทีมในการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากคนทั่วโลก คนไทยจ านวนมากจึงเริ่มสนใจที่จะฝึกฝน
ร่างกายด้วยกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้น ทั้งนี้เพราะกีฬาฟุตบอลถูกจัดให้เป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาร่างกายและ
จิตใจผู้เล่นให้มีความพร้อมและมีความสมบูรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน การประสานงานกันระหว่างสมาชิกในทีม 

การแข่งขันฟุตบอล Thailand League between Professional 2017 เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่ต้องการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือสร้างความรักและสามัคคีให้
บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสออกก าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพ่ือ
สร้างสรรค์สุขภาพและพลานามัยของตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และประการส าคัญคือ
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิชาชีพ เพราะบางวิชาชีพอาจไม่เคยต้องท างานร่วมกัน แต่สามารถเป็น
เพ่ือนที่ดีต่อกันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เพราะได้ร่วมเล่นลีกฟุตบอลรายการเดียวกัน และได้เกิด
ความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนวิชาชีพที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand League between 
Professional 2017  เป็นการส่งผลทางด้านจิตใจให้มีความรู้สึกสดชื่นกระปรี่กระเป่าและพร้อมที่จะท างาน
ประจ าวันอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

เพ่ือให้การจัดการแข่งขันเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึง
ไดก้ าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือใช้เป็นกติกาและระเบียบในการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
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ข้อที่ 2. ชื่อการแข่งขัน 

          Thailand League between Professional 2017 

  
ข้อที่ 3. การรับสมัคร         

3.1 เอกสารในการสมัคร 
  3.1.1 ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารแนบ 1) 

3.1.2 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารแนบ 2) พร้อมใบรับรองแพทย์ 
  3.1.3 ส าเนาบัตรประชาชน 

3.2 ทีมฟุตบอลของแต่ละวิชาชีพสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงวิชาชีพละหนึ่งทีม โดย
ต้องมีหนังสือรับรองจากสมาคม/สภาวิชาชีพ ที่นักฟุตบอลสังกัดอยู่ มาแสดงในการสมัครเข้า
แข่งขันด้วย 
3.3 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครท าการลงทะเบียนรับ
สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3.4 หมดเขตการรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
3.5 ก าหนดการประชุมทีม คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบในวันรับสมัคร 

 
ข้อที่ 4. คุณสมบัตขิองนักฟุตบอล   

4.1 มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป  
4.2 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
4.3 มีใบประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
4.4 เป็นสมาชิกสมาคม/สภาวิชาชพี ที่ได้รับการรับรองจากนายกสมาคม/สภาวิชาชีพนั้นๆ 
4.5 บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ หมายถึง ผู้ที่ท างานโดยต้องมใีบประกอบวิชาชีพในสาขาที่

ประกอบวิชาชีพนั้นๆ (ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพในภาคผนวกท้ายระเบียบนี้) 
4.6 ต้องมีชื่อลงทะเบียนถูกต้องกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันรับสมัคร 
4.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ หรืออยู่ระหว่างการลงโทษโดยสมาคม หรือองค์กรใดๆทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการทุจริตในการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมที่นักฟุตบอลสังกัดอยู่ทุกกรณี 
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5 คุณสมบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน     
5.1 เป็นทีมฟุตบอลทีร่ับรองการเข้าแข่งขันโดยสมาคม/สภาวิชาชีพ พร้อมกับมีชื่อทีม มีจ านวนนัก

ฟุตบอลอย่างน้อย 20 คน แต่ไม่เกิน 60 คน และมีจ านวนเจ้าหน้าที่ทีมอย่างน้อย 5 คน 
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกับคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ถูกต้องตามแบบฟอร์มการ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกประการ  

5.2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จะต้องเข้าร่วมการประชุมทีมทุกครั้ง ที่ทางคณะกรรมการฯ 
จัดการประชุม พร้อมเข้าร่วมการอบรมกติกาการแข่งขัน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้จัดขึ้น  

5.3 คุณสมบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการฯ ถือเป็นสิทธิในการพิจารณาทีมเข้าร่วม
การแข่งขัน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเป็นหลัก 

5.4 ทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดแข่งฟุตบอลที่เหมือนกัน ทั้งเสื้อ กางเกง 
และถุงเท้า เพ่ือแสดงความเป็นทีมเดียวกัน  

5.5 ทีมฟุตบอลทุกทีมต้องจัดเตรียมชุดแข่งขันไว้อย่างน้อย 1 ชุด ด้วยสีที่แตกต่างกัน เพ่ือป้องกัน
การแต่งกายด้วยชุดแข่งขันสีเดียวกันลงไปแข่งขันในสนาม ซึ่งหากในวันแข่งขันมีทีมที่แต่งกาย
ด้วยชุดแข่งขันสีเดียวกันหรือคล้ายกัน ทีมที่มีชื่อตามท้าย หรือทีมเยือนจะต้องเปลี่ยนสีชุด
แข่งขัน 

5.6 ชุดแต่งกายของผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องพิมพ์หมายเลขลงบนหลังเสื้อผู้เล่นทุกคน ซึ่งหมายเลขที่
พิมพ์ลงหลังเสื้อจะต้องมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน โดยใช้กลุ่มหมายเลขล าดับ 1 – 19 ส าหรับ ผู้
เล่นอายุ 51 ปีขึ้นไป และใช้กลุ่มหมายเลข 20 ขึ้นไป ส าหรับผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี 

 
6 การจัดการแข่งขัน 

6.1 จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน จ านวน 12 ทีม 
6.1.1 ใช้สนามแข่งขันเป็นสนามหญ้าจริงขนาดมาตรฐานสากล  
6.1.2 แข่งขันในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มแข่งขันคู่แรกเวลา 16.00 น. และคู่ที่สอง เวลา 

18.00 น. ณ สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง   
6.1.3 แต่ละทีมต้องมาตรวจสอบรายชื่อนักฟุตบอลและรายงานตัวพร้อมหลักฐานแสดงตัว 

ทีค่ณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ ก่อนการแข่งขันเริ่ม อย่างน้อย 50 นาท ี
6.1.4 แต่ละทีมจัดผู้เล่นลงสนามได้ครั้งละ 11 คน รวมผู้รักษาประตู โดยแต่ละทีมต้องจัด

ผู้เล่นลงสนามตามกลุ่มอายุ ดังนี้ ผู้เล่นกลุ่มอายุ 40 - 45 ปี จ านวน 2 คน ผู้เล่น
กลุ่มอายุ 46 - 50 ปี จ านวน 3 คน ผู้เล่นกลุ่มอายุ 51 - 55 ปี จ านวน 3 คน และผู้
เล่นกลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน 
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6.1.5 ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มอายุ 40-45 ปี เมื่อลงเล่นในสนามจะต้องสวมสายรัดข้อมือยางสีด า 
ผู้เล่นกลุ่มอายุ 46 - 50 ปีจะต้องสวมสายรัดข้อมือยางสีเหลือง ผู้เล่นกลุ่มอายุ 51 - 
55 ปี จะต้องสวมสายรัดข้อมือยางสีเขียว และผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป 
สวมสายรัดข้อมือยางสีขาว โดยผู้รักษาประตูจะเป็นผู้เล่นในกลุ่มอายุใดก็ได้ 

6.1.6 เวลาในการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ครึ่งๆ ละ 30 นาที พักไม่เกิน 10 นาท ี
6.1.7 ใช้ระบบการแข่งขันแบบลีก (เท่ียวเดียว) โดยแต่ละทีมจะต้องท าการแข่งขันทั้งสิ้น 

11 แมทช์ ทีมท่ีมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ  
6.1.8 ทีมชนะในเวลา ได้ 3 คะแนน  เสมอในเวลา ได้ 1 คะแนน  แพ้ ได้ 0 คะแนน  ใน

กรณีท่ีมีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากผล Head to Head ก่อน ตามด้วย
การนับผลต่างของประตูได้ลบด้วยประตูเสีย  และต่อด้วยการนับจ านวนประตูได้
เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนมากที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ  
 

7 กติกาการแข่งขัน           
7.1  ใช้ประตูขนาดมาตรฐานตามมาตรฐานของสนามที่ใช้แข่งขัน 
7.2  ใช้ลูกฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เบอร์ 5  
7.3  มีการล้ าหน้า (OFF-SIDE) 
7.4                        ผู้เล่นลงเล่นในสนาม               ช่วยผู้             พร้อมแสดงบัตร 
      ประจ าตัวนักกีฬา     ลงสนามแข่งขันทุกครั้ง 
7.5 แต่ละทีมต้องส่งรายชื่อผู้เล่นอย่างน้อย 16 คน โดยมีทั้งกลุ่มอายุ 40-50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ 
     ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 6.1.4  
7.6 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงเล่นในสนาม ผู้เล่นในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถเปลี่ยนตัวลงเล่นได้ไม ่
     จ ากัดจ านวนครั้ง และจ านวนคน (เปลี่ยนออกแล้วสามารถเปลี่ยนเข้าเล่นใหม่ได้อีก) ยกเว้นผู้เล่น 
     กลุ่มอายุ 40-50 ปี เมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกแล้ว ไม่สามารถเข้าลงเล่นใหม่ได้ในแมทช์นั้นๆ 
7.7  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นในทีม สามารถท าได้ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น 5 วันเป็นอย่างน้อย    

โดยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน ภายใน 3 นัดแรกเมื่อเริ่มฤดูการแข่งขัน และ
ต้องท าการลงทะเบียนต่อคณะกรรมการฯ เช่นเดียวกับการส่งหลักฐานผู้เล่นในข้อ 3 และ ข้อ 4 

7.8  การติดโทษใบเหลืองและใบแดง นับต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน (2 เหลือง / 1แดง พัก1นัด) ทั้งนี้    
     ผู้ที่ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง จะถูกปรับเป็นเงินจ านวน 2,000 บาท/ใบ และใบแดงเป็นเงินจ านวน  
     5,000 บาท/ใบ ซึ่งเงินค่าปรับนี้ทีม/ผู้เล่นจะต้องช าระให้เสร็จสิ้นก่อนท าการลงเล่นในแมทช์ต่อไป    
     โดยยอดเงินรวมจ านวนดังกล่าวจะถูกสะสมไว้เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมการกุศลร่วมกันในวันปิดการ 
     แข่งขันฯ 
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7.9  อนุญาตให้นักฟุตบอลลงสนามเพ่ือท าการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เวลา 15 นาทีถึง 20 นาทีก่อนการ 
       แข่งขันเริ่ม ผู้รักษาประตูสามารถอบอุ่นร่างกายได้มากกว่า 25 นาทีก่อนการแข่งขัน แต่ถ้าสภาพ 
      อากาศไม่เอ้ืออ านวย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
7.10 ทีมนักฟุตบอลจะเข้าสู่สนามแข่งขันโดยมีกรรมการตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน เดินน าหน้านัก 
      ฟุตบอลเข้าสู่สนาม และมีการเปิดเพลงกราวกีฬาซึ่งเป็นเพลงประจ าการแข่งขันจนกระทั่งพิธี 
      การในสนามแล้วเสร็จ       
7.11 กรณีเกิดการทะเลาะวิวาท คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์นักฟุตบอลที่ก่อเหตุ หรือ 
       เป็นต้นเหตุให้มีเหตุทะเลาะวิวาทออกจากการแข่งขันทันที 
7.12 นักฟุตบอลต้องแต่งกายด้วยชุดแข่งขันที่เรียบร้อย และเหมือนกันตามท่ีแจ้งต่อคณะ  
       กรรมการฯ ในวันสมัคร พร้อมทั้งระบุหมายเลขเสื้อและชื่อชัดเจน ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกัน  
       ให้ทีมท่ีมีชื่อตามหลังตามตารางการแข่งขันเป็นทีมเปลี่ยนใส่เสื้อส ารอง 
7.13 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักฟุตบอล ต้องปฏิบัติ 
       ตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากพบว่าทีมใดมีการละเมิดกติกา คณะ       
       กรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิทีม หรือนักฟุตบอล (ข้ึนอยู่กับกรณี) ออกจากการแข่งขัน 
7.14 ข้อก าหนด หรือกติกาใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกติกาและระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาการ 
       แข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA  
7.15 นักฟุตบอลทีมใดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้ตัดสิน ก้าวร้าว ดูถูก หรือท าร้ายผู้ตัดสิน  
      คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะด าเนินการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที และทีมถูกปรับ 
      เป็นเงิน 5,000 บาท/กรณีความผิด 
7.16 หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันใน 
       การพิจารณา 
7.17 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ของสงวนสิทธิในการจัดรูปแบบการแข่งขัน รวมถึงการก าหนด 
       หรือเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
 

8 รางวัล 
8.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล  
8.2 รางวัลรองชนะเลิศ         ได้รับเงินรางวัล  
8.3 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล  
8.4 รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม      ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล   
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9 ผู้ตัดสิน 
9.1 ใช้คณะผู้ตัดสินจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ตัดสินระดับ 2 ขึ้นไป 
9.2 ในการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ให้มีผู้ตัดสิน 1 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน 3 คน ไม่ต้องมีผู้ควบคุม 
     การแข่งขัน 
9.3 ผู้ตัดสินจะต้องมาถึงสนามแข่งขันอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขันเริ่มข้ึน เพ่ือท า 
     การตรวจสภาพความพร้อมของสนาม หากพบว่าสภาพสนามไม่เหมาะสม ผู้ตัดสินสามารถ 
     เลื่อนการแข่งขันออกไปได ้โดยแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และทีมที่จะต้องท าการ 
     แข่งขันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
9.5 ผู้ตัดสินจะต้องท าบันทึกรายงานการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละคู่ให้กับผู้จัด       
     การแข่งขันฯหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันทันที หากตามบันทึกของผู้ตัดสินพบว่ามีเหตุการณ์ 
     ผิดปกติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะด าเนินการพิจารณาตามข้ันตอน และผลการ 
     พิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาด 
9.6 ผู้ตัดสินไม่สามารถรับ เงิน / ของก านัล / ของรางวัล หรือของที่มีมูลค่าใดๆก็ตาม จากนัก 
     ฟุตบอลหรือผู้เกี่ยวข้องทีม ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากพบว่ามีการ 
     ละเมิด ผู้ตัดสินจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมตัดสินตลอดระยะเวลาของการด าเนินการจัดการ  
     แข่งขันทันที 

 
 
 

ระเบียบการแข่งขันฯ นี้ ให้ใช้ถือปฏิบัติร่วมกันตลอดการแข่งขัน 
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             ภาคผนวก 

                                  รายละเอียดคุณสมบัติในวิชาชีพ 
 
1.วิชาชีพเวชกรรม หมายถึง  

1.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะในทุกสาขา 
1.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

2. วิชาชีพทันตกรรม หมายถึง 
 2.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะสาขาทันตกรรม 
 2.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

3. วิชาชีพนักกฎหมาย (ผู้พิพากษา) หมายถึง 
3.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพผู้พิพากษา ที่มีต าแหน่งเป็นผู้พิพากษา 

 3.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 3.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

4. วิชาชีพนักกฎหมาย (อัยการ) หมายถึง 
4.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพอัยการ ที่มตี าแหน่งเป็นอัยการ 

 4.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 4.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

5. วิชาชีพนักกฎหมาย (ทนายความ) หมายถึง 
5.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทนายความ ที่มใีบประกอบวิชาชีพทนายความหรือตั๋วทนาย 

 5.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 5.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

6. วิชาชีพวิศวกรรม หมายถึง 
6.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกร ที่มมีีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกสาขา 

 6.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 6.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 
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7. วิชาชีพต ารวจ หมายถึง 
7.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพต ารวจ ที่มียศตั้งแต่ระดับพันต ารวจตรีขึ้นไป 

 7.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 7.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

8. วิชาชีพทหาร หมายถึง 
8.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทหาร ที่มียศตั้งแต่ระดับพันตรีขึ้นไป 

 8.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 8.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

9. วิชาชีพนักบิน หมายถึง 
9.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนักบิน ที่มใีบอนุญาตนักบินพาณิชย์และมีชั่วโมงบินไม่ต่ ากว่า 1,500 ชั่วโมง 

 9.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 9.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

10. วิชาชีพสถาปัตยกรรม หมายถึง 
10.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 10.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 10.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

11. วิชาชีพบัญชี หมายถึง 
11.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มใีบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วชิาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

 11.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 11.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 

12. วิชาชีพศิลปิน – ดารา หมายถึง 
12.1 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพศิลปิน – ดารา ที่มีผลงานการแสดงเชิงประจักษ์อย่างน้อย 20 ผลงาน 

 12.2 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 12.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางวิชาชีพ 
 


