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ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันฟุตซอล
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การแข่งขันฟุตซอลรายการ “ฟุตซอลไทยลีก ประจาปี 2561” และ “ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี 2561” ทุกรายการที่จัดขึ้นโดย สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตลอดการแข่งขัน และมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุกๆ ด้าน จึงได้มีระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท
และข้อประท้วงของการแข่งขันฟุตซอล รวมทั้งข้อกาหนดต่างๆ เพื่อใช้บังคับกับทีมกีฬา นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และ
กองเชียร์ของทุกทีม โดยให้ยกเลิกระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

หมวด 1
คาจากัดความที่ใช้ในระเบียบนี้
1.1 คณะกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง การแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล และฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
1.2 ทีมกีฬา หมายถึง ทีมกีฬากีฬาต่างๆที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล และฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ทุกรายการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี 2561
1.3 นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง กับทีมกีฬาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตซอลและฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรายการ
1.4 เจ้าหน้าที่ทีม หมายถึงบุคคลากรของทีมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล และฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2561 ทุกรายการ ที่ มีตาแหน่งต่างๆดังนี้ ผู้ จัดการทีม หั ว หน้าผู้ ฝึ กสอน ผู้ ช่ว ยผู้ ฝึ กสอน
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู นักกายภาพบาบัดหรือหมอนวดประจาทีม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่อื่นๆของทีม
ประธานทีมกีฬา ผู้อานวยการทีม โดยแต่ละตาแหน่งจะต้องขึน้ ทะเบียนกับ ฝ่ายจัดการแข่งขัน และให้รวมถึงบุคคล
อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัยกับทีม แม้จะไม่ขึ้นทะเบียนไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ตาม
1.5 กองเชียร์ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุน ให้กาลังใจทีมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ใดทีมหนึ่ง

ทีม

1.6 เจ้ า หน้ า ที่ จั ด การแข่ ง ขั น หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น
ผู้ประเมินผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
1.7 การประท้วง หมายถึง การโต้แย้งปัญหาใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ และคุณสมบัติของผู้เล่น หรือเรื่องอื่นใด
ที่ละเมิดต่อระเบียบการแข่งขัน
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หมวด 2
คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1 พิ จ ารณาและลงโทษการกระท าหรื อ ความประพฤติ ผิ ด มารยาท วิ นั ย และข้ อ ประท้ ว งของ
ทีมกีฬา นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ ที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ตามรายงานของ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือรายงานของฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือจากการประท้วงที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ
2.2 กาหนดโทษเนื่ องมาจากการกระท าความผิ ด ของนั ก กีฬ า ทีมกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชี ย ร์
ตามหมวด 3 ว่าด้วยการพิจารณา และการลงโทษ และความผิดกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้มีการระบุบทลงโทษไว้
2.3 พิจารณาและลงโทษ ตามข้อประท้วงของทีมต่างๆเกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของผู้เล่น หรือข้อ
ประท้วงอื่นๆที่มีผู้ประท้วง
2.4 พิจารณาออกระเบียบการลงโทษ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
เพิ่มเติมกรณี ระเบียบฯหรือข้อบังคับฯ ทีม่ ไี ม่ครอบคลุมถึง และสามารถนาระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย (AFC) หรือของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด 3
การพิจารณา และการลงโทษ
ในการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลรายการต่างๆ เฉพาะการพิจารณาโทษปรับเงิน จะพิจารณาจานวนเงินที่ปรับ
แตกต่างกันดังนี้
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก (ชาย) ไทยลีกรับโทษปรับเต็มตามอัตราค่าปรับที่กาหนดไว้ใบบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก (ชาย) ดิวิชั่น 1 และแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก (หญิง) โทษปรับเงินครึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าปรับที่กาหนดไว้ใบบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ เอฟ เอ คัพ รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กาหนดไว้ บทลงโทษ
ยกเว้นการแข่งขันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรับโทษปรับเต็มอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
ข้อ 3. การกระทาความผิดของนักกีฬา
3.1 ใช้ถ้อยคาหยาบคาย ด่า เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิวหรือเชื้อชาติ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม
กองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ทั้งใน หรือนอกสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือ
ภายหลังการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวน 3,000 บาท
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3.2 แสดงกริยาไม่เหมาะสม เช่น ประท้วงการตัดสินด้วยกิริยาก้าวร้าว หรือข่มขู่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือปลุกเร้านักกีฬาคนอื่นๆ อันอาจนาไปสู่เหตุการณ์รุนแรง ทั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลัง
การแข่งขัน ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวน 3,000 บาท
3.3 แสดงกริยา ท่าทาง หรือใช้คาพูดยั่วยุกองเชียร์ อันอาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการแข่งขัน
ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวน 3,000 บาท
3.4 ใส่เสื้อหรืออุปกรณ์อื่นใดมีข้อความดูห มิ่น หรือสร้างความเสียหายให้ กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ ง
ประเทศฯ ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวน 3,000 บาท
3.5 ชักชวนนั กกีฬาคนอื่น ประท้ว งการตัดสิ น ทาให้ การแข่งขันต้องหยุด ชะงัก ห้ ามลงแข่งขัน 1 นัด
และปรับเงินจานวน 5,000 บาท
3.6 ทาร้ายร่างกายนั กกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ในหรือนอกสนาม
แข่งขันก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขัน 2 นัด และปรับเงินจานวน 20,000 บาท
3.6.1 ถ้าการกระทาความผิดตามข้อ 3.6 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ห้ามลงแข่งขัน
4 นัด และปรับเงินจานวน 40,000 บาท
3.6.2 ถ้าการกระทาความผิดตามข้อ 3.6 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายถึงแก่ความตาย ห้ามลงแข่งขันตลอด
ชีวิต และปรับเงินจานวน 100,000 บาท
3.6.3 ถ้าการกระทาความผิดตามข้อ 3.6 อยู่ในขั้นพยายาม ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวน
10,000 บาท
3.7 ทาสัญญาจ้างกับทีมกีฬา ซ้าซ้อนกัน ห้ามลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และปรับเงินจานวน
10,000 บาท
3.8 ไม่มี AD Card แสดงในวันแข่งขัน ห้ามลงแข่งขันในนัดนั้น หาก AD Card สูญหายต้องเสียค่าทาใหม่
ครั้งละ 1,000 บาท
3.9 ทาลายทรัพย์สินของสถานที่จัดการแข่งขันหรือของบุคคลใดภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงินตั้งแต่
10,000 – 20,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย
3.10 กระทาการส่อไปในทางสมยอมกัน (ล้ มบอล) ทาให้เกิดความเสื่อมเสีย ห้ามลงแข่งขันเป็นระยะเวลา 3
ปี และปรับเงินตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท
ข้อ 4. การกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม
4.1 ใช้ถ้อยคาหยาบคาย ด่า เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิวหรือเชื้อชาติกับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันทั้งใน หรือ นอกสนามการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่
ในสนามแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวนตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท
4.2 แสดงกริยาไม่เหมาะสม เช่น วิ่งเข้าไปประท้วงการตัดสินด้วยกิริยาก้าวร้าว เตะขวดน้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ
ฯลฯ แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือข่มขู่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่ใน
สนามแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวนตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท
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4.3 แสดงกริยา ท่าทาง หรือใช้คาพูดยั่วยุกองเชียร์ เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการแข่งขั น
ห้ามทาหน้าที่ในสนามแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวนตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท
4.4 ชักชวนนักกีฬาประท้วงการตัดสิน ทาให้การแข่งขันต้องหยุดชะงัก ห้ามทาหน้าที่ในสนามแข่งขัน
นัด และปรับเงินจานวนตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาท
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4.5 ไม่มี AD Card แสดงในวันแข่งขัน หรือ แต่งกายไม่สุภาพ ห้ามลงทาหน้าที่ในสนามแข่งขัน
4.6 ไม่คล้อง AD Card ไว้ตลอดการแข่งขัน ออกนอกเขตเทคนิค หรือยืนสอนในเขตเทคนิคเกินกว่า 1 คน
ในระหว่างการแข่งขัน ปรับเงินครั้งละ 5,000 บาท
4.7 ทาร้ายร่างกายนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ในหรือนอกสนามแข่งขัน
ก่อน ระหว่าง หรือ ภายหลังการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่ในสนามแข่งขัน 2 นัด และปรับเงินจานวน 20,000 บาท
4.7.1 ถ้าการกระทาความผิดตามข้อ 4.7 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายบาดเจ็บสาหัส ห้ามทาหน้าที่ใน
สนามแข่งขัน 4 นัด และปรับเงินจานวน 40,000 บาท
4.7.2 ถ้าการกระทาความผิดตามข้อ 4.7 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายถึงแก่ความตาย ห้ามทาหน้าทีใ่ น
สนามแข่งขันตลอดชีวิต และปรับเงินจานวน 100,000 บาท
4.7.3 ถ้าการกระทาความผิดตามข้อ 4.7 อยู่ในขั้นพยายาม ห้ามทาหน้าที่ในสนามแข่งขัน 1 นัด
และปรับเงินจานวน 10,000 บาท
4.8 กระทาการหรือมีพฤติการณ์ ส่อไปในทางสมยอมกัน(ล้มบอล) ทาให้เกิดความเสื่อมเสีย ห้ามทาหน้าที่
ในสนามแข่งขันตลอดชีวิต และปรับเงินจานวน 100,000 บาท
ข้อ 5. การกระทาความผิดของกองเชียร์
5.1 จุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ระหว่างการแข่งขัน ขว้างขวดน้าหรือสิ่งของต่างๆ ลงไปในสนามแข่งขัน
หรือขว้างใส่ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ทีมกีฬาถูกปรับเงินจานวนตั้งแต่ 5,000 ถึง
10,000 บาท
5.2 ด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคาหยาบคาย เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิวหรือเชื้อชาติด้วยวาจาหรือ
แสดงกิริยาที่ชัดเจน ก้าวร้าว ข่มขู่ ทีมกีฬาถูกปรับเงินจานวนตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท
5.3 ลงไปในสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และทีมคู่แข่งขัน
เจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันยังไม่ได้เดินทางออกไปจากสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ทีมกีฬาถูก ปรับเงินจานวนตั้งแต่
5,000 ถึง 10,000 บาท
5.4 ทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์คู่แข่งขัน ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน
ปรับเงินจานวนตั้งแต่ 15,000 ถึง 30,000 บาท
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5.5 คุกคาม รุมล้อม หรือพยายามทาร้าย นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ผู้เข้าชมการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือสื่อมวลชน ก่อน ระหว่างหรือภายหลังจากการแข่งขัน เป็นเหตุให้ไม่ปลอดภัย หรือ ไม่
อาจออกจากสนามแข่งขันได้ปรับเงินจานวนตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาท
5.6 ทาร้ายร่างกายนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ผู้เข้าชมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
หรือสื่อมวลชน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน หรือกระทาการใดๆ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันได้หรือ
การแข่งขันต้องยุติลงก่อนหมดเวลาการแข่งขัน ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีบทกาหนดโทษดังนี้
5.6.1 ปรับเป็นแพ้ และปรับเงิน
5.6.2 ปรับเงิน ปรับเป็นแพ้ และหักคะแนน
5.6.3 ปรับเงิน ปรับเป็นแพ้ หักคะแนน และไม่อนุญาตให้กองเชียร์เข้าชมในสนามแข่งขันนัดเหย้า
5.6.4 ห้ามใช้สนามเหย้าแข่งขัน ต้องย้ายไปแข่งขันในสนามกลางที่ คณะกรรมการ กาหนดและห้าม
กองเชียร์เข้าสนาม โดยทีมกีฬาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น
5.6.5 ให้ถอนทีมออกจากการแข่งขัน คืนเงินสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับไปแล้ว ถูกปรับเป็นเงิน
100,000 บาท และห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้น
ทุกรายการมีกาหนด 2 ปี
การลงโทษไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับตามบทกาหนดโทษ โดยให้พิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงของ
การกระทาความผิด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
5.7 หากปรากฏว่านักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีมของทีมกีฬาใด กระทาการส่อไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล)
และมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าทีมกีฬาร่วมสมคบ หรือสนับสนุน ในการกระทาดังกล่าว ทีมกีฬาจะถูกลงโทษให้ ออก
จากการแข่งขันทันที โดยถือเสมือนว่าไม่ ได้ร่วมแข่งขันมาตั้งแต่ต้น และทีมกีฬานั้นจะต้องส่งเงินหรือสิทธิประโยชน์
ต่างๆที่ได้รับไปแล้วคืนให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กับ ถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันหรือให้การรับรอง มีกาหนดเวลา 2 ปี เมื่อพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว หากทีมกีฬาประสงค์จะกลับเข้าร่วมการแข่งขันอีก จะต้องไปเริ่มในลีกระดับล่างสุด

ข้อ 6. สนามแข่งขันในกรณีที่เป็นทีมเหย้า (เจ้าบ้าน)
6.1 วางป้ายผู้สนับสนุนของฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่ตรงตาแหน่งตามผังที่กาหนด หรือไม่ครบจานวนตามที่ได้
แจ้งไว้แล้ว ปรับเงินตาแหน่ง / ป้ายละ 3,000 บาท และปรับเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อๆ ไป
6.2 สนามแข่งขันไม่สามารถใช้แข่งขันได้เช่น หลังคารั่ว หรือ ไฟฟ้าดับ ฯลฯ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
เป็นเหตุให้
6.2.1 ต้องหยุดพักการแข่งขันชั่วคราว เพื่อซ่อมแซม แก้ไข ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และสามารถ
แข่งขันต่อได้ ถูกปรับเงินจานวน 5,000 บาท
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6.2.2 หากระยะเวลาหยุดพักการแข่งขันเกินกว่า 30 นาท ให้ถือว่าไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ถูกปรับเงิน
จานวน 20,000 บาท และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆของทีมกีฬาคู่แข่งขันตามระเบียบการ
แข่งขันฝ่ายจัดการแข่งขัน
6.2.3 หากมีความบกพร่องเกิดขึ้นซ้าอีกตามข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 โทษปรับให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและ
อาจถูกพิจารณาห้ามใช้สนามแข่งขันดังกล่าวตลอดฤดูกาล
6.3 ห้องต่างๆ ที่ใช้เพื่อการแข่งขัน ตามรายการที่กาหนด ดังต่อไปนี้
6.3.1 ห้องประชุมผู้จัดการทีม
- เครื่องปรับอากาศ
- โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้นั่ง 15 ตัว
- ห้องสุขา/ปัสสาวะ และ อ่างล้างหน้า
- ป้ายติดชื่อห้อง
6.3.2 ห้องกรรมการผู้ตัดสิน/ผู้ประเมินผู้ตัดสิน/ผู้ควบคุมการแข่งขัน
- ที่แขวนเสื้อ / ตู้ล็อคเกอร์
- ห้องสุขา / ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า และห้องอาบน้า
- เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น
- เก้าอี้นั่ง 6 ตัว และ โต๊ะ
- กระดานไวท์บอร์ด / ปากกา และ แปรงลบ
- ป้ายบอกชื่อห้อง
6.3.3 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนักกีฬาทีมเหย้า / ทีมเยือน
- ที่แขวนเสื้อ / ล็อคเกอร์
- ห้องสุขา / ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า และห้องอาบน้า
- เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น
- เก้าอี้นั่ง หรือ ม้ายาว
- กระดานไวท์บอร์ด / ปากกา และแปรงลบ
- ป้ายหน้าห้องบอกชื่อทีม
6.3.4 ห้องทางานสื่อมวลชน
- เก้าอี้นั่งทางานและโต๊ะไม่น้อยกว่า 10 คน
- เครื่องปรับอากาศ
- ห้องสุขา / ปัสสาวะ และอ่างล้างหน้า
- เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ และ โทรสาร
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย และ ปลั๊กไฟฟ้า
- ป้ายบอกชื่อห้อง
6.3.5 ห้องแพทย์ (ตรวจโด๊ป)
- เตียงตรวจร่างกาย
- ห้องสุขา / ปัสสาวะ และอ่างล้างหน้า
- เครื่องปรับอากาศ
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- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น / เครื่องช่วยหายใจ / ออกซิเจน
- โต๊ะ เก้าอี้นั่ง
- ป้ายบอกชื่อห้อง
6.3.6 ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย
- เครื่องปรับอากาศ
- กล้องวงจรปิด
- วิทยุสื่อสารประจาตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ต่ากว่า 10 คน (ต้องเพิ่มจานวนโดยพิจารณา
จากจานวนผู้เข้าชม)
- เจ้าหน้าที่ตารวจ/สารวัตรทหาร ไม่ต่ากว่า 4 คน (ต้องเพิ่มจานวนโดยพิจารณา
จากจานวนผู้เข้าชม)
- ป้ายบอกชื่อห้อง
6.3.7 ห้องรับรอง / ที่นั่งพิเศษสาหรับ VIP
- ที่นั่งชมบนอัฒจันทร์ มีที่นั่งไม่ต่ากว่า 30 ตัว
- มีทางเข้า-ออก แยกไว้เป็นพิเศษ
- มีป้ายบอกชื่อห้อง/ที่นั่ง
6.3.8 รถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างดี ประจาที่สนามในวัน
แข่งขัน
6.3.9 หากมีรายการใดไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ ต้องโทษปรับแยกเป็นแต่ละกรณี โดยกาหนดโทษ
ปรับกรณีละ 5,000 บาท หากยังมีการบกพร่องซ้าอีก ให้เพิ่มโทษปรับเป็น 2 เท่า และห้ามใช้
สนามแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กาหนด

6.4 ไม่ดาเนินการจัดสัดส่วนของอัฒจันทร์ แบ่งเขตที่นั่งกองเชียร์ของทีมเหย้า และทีมเยือนไว้อย่างชัดเจน
หรือจัดให้มีรั้วกั้นระหว่างที่นั่งของกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย และระหว่างอัฒจันทร์กับสนามแข่งขัน เพื่อป้องกันผู้ชมลงไป
ในสนาม แบ่งแยกทางเข้า-ออก ไว้เป็นพิเศษสาหรับ ที่นั่งของ VIP สื่อมวลชน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กับ
ของผู้เข้าชมการแข่งขัน ปรับเงินจานวน 10,000 บาท หากยังมีความบกพร่องซ้าอีก ให้เพิ่มโทษปรับเป็น 2 เท่า
และห้ามใช้สนามแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนตามที่กาหนด
6.5 กรณีที่ทีมกีฬาแจ้งย้ายสนามแข่งขันจากที่แจ้งไว้เดิมและใช้แข่งขันไปแล้วนั้น ทีมกีฬาต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
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ข้อ 7. การพิจารณาเพิ่มโทษนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์
7.1 กระทาความผิดซ้าภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันกระทาความผิดครั้งหลังสุด ให้พิจารณาเพิ่มโทษอีก
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระดับโทษที่กาหนดไว้
7.2 กระท าความผิ ด หลายอย่ า งในการแข่ ง ขั น นั ด เดี ย วกั น นอกจากถู ก ลงโทษเรี ย งกระทงความผิ ด
แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มโทษได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 8. ทีมกีฬาจะต้องชาระค่าปรับกรณีต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนด จะต้องชาระเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 15 จนกว่าจะชาระเงินค่าปรับเสร็จสิ้น และให้สิทธิ์ฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถที่จะหักจากเงินสนับสนุน
เงินรางวัล และเงินอื่นๆ ที่ทีมกีฬาจะได้รับ เพื่อมาชาระค่าปรับที่ค้างชาระได้
ข้อ 9. นักกีฬา ที่ได้รับใบแดงและอยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามลงแข่งขัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีม ที่อยู่ในระหว่างถูก
ลงโทษห้ามลงทาหน้าที่ แต่การแข่งขันได้สิ้นสุดลงก่อนโดยยังมีโทษติดค้างอยู่ ให้มีผลผูกพันต่อเนื่องในการแข่งขัน
ครั้งต่อไป

หมวด 4
การประท้วง
ข้อ 10. ทีมกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน และระเบียบอื่นใด ที่ได้รับการอนุมัติ
จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วอย่างเคร่งครัด ถ้ามีปัญหาใดๆ (ยกเว้น
ผลการแข่งขันที่ไม่อาจประท้วงได้) เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ทีมกีฬามีสิทธิประท้วงได้
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
10.1 ต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประธานทีมกีฬา หรือผู้ได้รับมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาของผู้มอบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นหนังสือประท้วงได้ โดยต้องยื่นภายใน
24 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันเสร็จสิ้นลง (ไม่นับวันหยุดราชการ) พร้อมหลักฐานต่างๆ และเงินประกันการประท้วง
จานวน 5,000 บาท (เงินจานวนนี้จะคืนให้หากการประท้วงเป็นผล) ยื่นต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่ายจัดการแข่งขัน
จะต้องส่งหนังสือประท้วงดังกล่าวให้กับคณะกรรมการทันที
10.2 คณะกรรมการ จะส่งสาเนาหนังสื อให้กับผู้ที่ถูกประท้วงรับทราบ ทางโทรสาร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS) หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Email)
10.3 ผู้ถูกประท้วง ต้องทาคาชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานต่างๆ ยื่นต่อคณะกรรมการ
ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่ ได้รับสาเนาหนังสือประท้วง (ไม่นับวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่งหนังสือคาชี้แจง
ทางโทรสาร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ Email ได้เช่นกัน โดยถือเอาวัน เวลาที่ปรากฏบนเอกสารที่จัดส่งเป็นหลักฐาน
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10.4 คณะกรรมการ มี อ านาจที่ จ ะไต่ ส วนหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม โดยเชิ ญ คู่ ก รณี ทั้ ง สองฝ่ า ย
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง โดยบันทึกคาชี้แจงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาชี้แจงให้ถือว่าไม่
ประสงค์ที่จะชี้แจงใดๆ อีก ให้พิจารณาไปตามเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ ที่มี
10.5 คาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด และจะนาไปฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้

หมวด 5
การอุทธรณ์
ข้อ 11. ทีมกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คาตัดสินลงโทษของคณะกรรมการ กรณีถูกลงโทษ
พักการแข่งขัน พักการทาหน้าที่ หรืออื่นๆ ตามความในระเบียบนี้ (ยกเว้นการใช้สิทธิประท้วงแล้วตามหมวด 4) ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านคณะกรรมการ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วัน
รับทราบคาสั่งลงโทษ หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์อุทธรณ์
ข้อ 12. การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือลงชื่อผู้ที่ถูกลงโทษ พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และวางเงินค่า
อุทธรณ์ 5,000 บาท (เงินจานวนนี้จะคืนให้ หากการอุ ทธรณ์เป็นผล) ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษ หากการ
พิจารณายังไม่มีข้อยุติ ให้เลื่อนการบังคับตามบทลงโทษออกไปก่อน จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะเสร็จสิ้น

หมวด 6
บททั่วไป
ข้อ 13. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
เป็ น นั ก กี ฬ า เจ้ า หน้ า ที่ ที ม หรื อ กองเชี ย ร์ ข องที ม กี ฬ าใด ตามรายงานของผู้ ตั ด สิ น หรื อ ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น
หรือมีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทาที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการฯมีอานาจที่จะพิจารณา
ลงโทษได้
ข้อ 14. การกระทาความผิดใด ที่มิได้กาหนดบทลงโทษไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฯมีอานาจที่จะพิจารณา
ลงโทษได้ตามความเหมาะสม หรืออาจใช้มาตรการอื่นตามที่เห็นสมควรได้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
พลตารวจเอก
( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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