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บทนา
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบบริหารการจัดการและกากับ
ดูแลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการภายในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
แบบแพ้คัดออก และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นรายการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยเหตุนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลวินัย “ระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 ” สาหรับองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อใช้เป็นประมวลวินัย ในการพิจารณาการกระทาผิด วินัย มารยาท ขององค์กรสมาชิกที่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
บทที่ 1 คานิยาม
บทที่ 2 การลงโทษการกระทาผิดกฎ กติกาและมารยาท
บทที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและรายการอื่นๆ ของ “สมาคม”
บทที่ 4 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
บทที่ 5 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด
บทที่ 6 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน พ.ศ.2561
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร
องค์กรสมาชิกกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกองค์กร ตลอดทั้งสมาชิกกีฬาฟุตบอลถ้วยทุกรายการที่กรุณาให้ความการสนับสนุนและ
ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่างๆ จนทาให้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ ประมวลวินัยฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้เป็น
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลทุกรายการของประเทศไทย ภายใต้การกากับดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
พลตารวจเอก
สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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บทที่ 1
คานิยาม
คานิยามที่ใช้ในระเบียบนี้
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556
2. ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน (Thai League Regulations 2018) หมายถึง ระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ “ไทยลีก” พ.ศ. 2561
4. ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการลงโทษ (FA Thailand Disciplinary Code) หมายถึ ง ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการลงโทษ วิ นั ย
มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.
2561
5. ระเบียบของ “ฟีฟ่า” หรือ “เอเอฟซี” หมายถึง ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน ตลอดจนบทลงโทษ ที่ออกโดย “ฟี
ฟ่า” หรือ “เอเอฟซี”
6. ฟีฟ่า (FIFA) หมายถึง สหพันธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ
7. เอเอฟซี (AFC) หมายถึง สมาพันธ์กีฬาฟุตบอลแห่งเอเชีย
8. กกท (SAT) หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
9. สมาคม (FA Thailand) หมายถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. ทีแอล /TL (Thai League Company) หมายถึง บริษัท ไทยลีก จากัด
ที 1 /T1 (Thai League) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก”
ที 2 /T2 (Thai League 2) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 2”
ที 3 /T3 (Thai League 3) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 3”
ที 4 /T4 (Thai League 4) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 4”
ทีเอ /TA (Thai Amateur tournament) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย
16. เอฟเอ คัพ (FA Cup) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “เอฟเอ คัพ”
17. ลีก คัพ (League Cup) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ลีก คัพ”
18. ฝ่ายจัดการแข่งขัน (Competitions Department) หมายถึง ฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม
19. องค์ ก รคณะตุ ล าการ และมาตรการทางวิ นั ย (The Judiciary Committee) ให้ ห มายความรวมถึ ง
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท คณะกรรมการอุทธรณ์ และ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร
คณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย
20. องค์กรสมาชิก (Club) หมายถึง สโมสรกีฬาฟุตบอล หรือทีมกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับใบอนุญาตสโมสรกีฬาฟุตบอล
อาชีพ ตามระเบียบการออกใบอนุญาตสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพของ “สมาคม” รวมทั้งบุคคลที่ได้รับมอบสิทธิจาก
องค์กรสมาชิกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “ไทยลีก”
21. ทีม (Team) หมายถึง นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ขององค์สมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการแข่งขัน กีฬา
ฟุตบอลแต่ละรายการของ “สมาคม”
22. ทีมเหย้า (Home Team) หมายถึง ทีมที่จัดการแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขันของตนเอง
23. ทีมเยือน (Away Team) หมายถึง ทีมที่เดินทางไปแข่งขันที่สถานที่จัดการแข่งขันของทีมอื่น
24. บุคลากรกีฬาอาชีพ หมายความว่า ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศกาหนด
25. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (Match Offcials) หมายถึง บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติจาก สมาคม หรือ
บริษัท ไทยลีก จากัด แล้วแต่กรณีให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner)
ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Referee Assessor)
ผู้ตัดสิน (Referee)
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (Assistant Referees)
ผู้ตัดสินที่ 4 (Fourth Official)
เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
(the other officers appointed by the Match Management)
26. เจ้าหน้าที่ทีม (Team Officiails) หมายถึง บุคลากรขององค์กรสมาชิก ที่มตี าแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1)
ผู้จัดการทีม (Team Manager)
(2)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน (Head Coach)
(3)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (Assistant Coach)
(4)
แพทย์ประจาทีม (Medical or Doctor)
(5)
เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนประจาทีม (Team Media Officer)
(6)
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู (GK Coach)
(7)
นักกายภาพบาบัด หรือ หมอนวดประจาทีม (Physiotherapist)
(8)
ประธานสโมสร / ประธานองค์กรสมาชิก (President/Chairman)
(9)
ผู้อานวยการสโมสร (Director)
(10) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Scientist)
(11) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของทีม (Team Staffs)
โดยแต่ละตาแหน่งต้องขึ้นทะเบียนกับ “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” และให้หมายความรวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ย วข้องทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัยกับสโมสรสมาชิกในวันแข่งขัน แม้จะไม่ ขึ้น
ทะเบียนไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ตาม
27. แอลโอซี (LOC) Local Organizing Committee หมายถึง ฝ่ายจัดการแข่งขันขององค์กรสมาชิกฝ่ายทีมเหย้า
โดยมีตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1)
ผู้จัดการสนาม (Stadium Manager)
(2)
ผู้ประสานงานทั่วไป (General Coordinator)
(3)
เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัย (Security Officer)
(4)
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อมวลชน (Media Officer)
(5)
เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (Marketing Officer)
(6)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ (Medical Officer)
28. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ให้หมายความรวมถึง การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และ กีฬาฟุตบอลชายหาดด้วย
29. นักกีฬาฟุตบอล (Players) หมายถึง นักกีฬาชาวไทย และ นักกีฬาชาวต่างชาติ และ ให้หมายรวมถึง นักกีฬา
ฟุตซอล นักกีฬาฟุตบอลชายหาด ด้วย
30. กองเชียร์ (Spectators, Supporters) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทีค่ อยให้กาลังใจทีมตนเอง
31. ใบโอนย้ายนักกีฬา / ใบยืมตัว นักกีฬา (Transfer of Loan Players) หมายถึง ใบอนุญาตการโอนย้ายหรื อ
ใบอนุญาตการยืมตัวนักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดกับองค์กรสมาชิกของ บริษัท ไทยลีก จากัด
32. ใบอนุ ญ าตการโอนย้ า ยนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลระหว่า งประเทศ (International Transfer Certificate) หมายถึ ง
ใบอนุญาตการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศของสหพันธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)
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33. ทีเอ็มเอส (TMS) หรือ Transfer Matching System หมายถึง ระบบการขอใบอนุญาตการโอน-ย้ายนัก กีฬา
ฟุตบอลระหว่างประเทศของสหพันธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ
34. เอสซีเอส (SCS) Sports Competition System หมายถึง ระบบจัดการข้อมูลองค์กรสมาชิก นัก กีฬาฟุตบอล
และเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซด์ของ บริษัท ไทยลีก จากัด
35.“สนามแข่งขัน” (Field of Play) หมายถึง สนามหญ้าหรือหญ้าเทียมที่ใช้สาหรับแข่งขัน กีฬาฟุตบอล และให้
หมายความถึงส่วนควบรอบสนามแข่งขันนอกเหนือจากอัฒจันทร์
36.“สถานที่จัดการแข่งขัน” (Stadium) หมายถึง สนามแข่งขัน บริเวณอัฒจันทร์โดยรอบ บริเวณด้านนอกอัฒจันทร์
ทั้งลานจอดรถ และพื้นที่ต่างๆโดยรอบที่กาหนดให้จัดกิจกรรมสาหรับการแข่งขัน ตลอดจนพื้นที่ที่อยู่ในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของทีมเหย้า หรือตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
37. การประท้วง (Protestion) ให้หมายความรวมถึง การโต้แย้งปัญหาใดๆเกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของนักกีฬา
ฟุตบอลที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด การร้องเรียนใดๆที่อ้างว่ามีผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนที่เป็น
อานาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่ผู้ร้องได้ทาขึ้นภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน
38. การอุ ท ธรณ์ (Appeal) หมายถึ ง การแจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรพร้ อ มกั บ เหตุ ผ ลจากองค์ ก รสมาชิก หรื อ
เจ้ าหน้ า ที่จั ดการแข่ง ขัน ที่ไม่เห็ น ด้ว ยกับ คาตัดสิ นลงโทษอย่างใดอย่ างหนึ่ งของคณะกรรมการพิจารณาวิ นั ย
มารยาท ของ “สมาคม” แก่องค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล หรื อ เจ้าหน้าที่ทีม หรือ ทีม หรือกองเชียร์ขององค์กร
สมาชิกในการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ทั้งกีฬาฟุตซอล และ กีฬาฟุตบอลชายหาด ทุกรายการแข่งขัน ที่
สมาคมจัดขึ้น
39. ผละออกจากการแข่งขัน (Abandonment) หมายถึง การที่นักกีฬาฟุตบอลหยุดทาการแข่งขัน ไม่ว่าจะโดยตัว
นักกีฬาฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าที่ทีม สั่งให้ออกจากการแข่งขัน จนเป็นเหตุให้กรรมการผู้ตัดสินจาต้องยุติการแข่งขัน
ก่อนเวลาการแข่งขันตามปกติจะสิ้นสุดลง หรือ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้
40.อาเซียน (ASEAN) หมายถึง ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม,
บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
41.อนุญาโตตุลาการ หมายถึง คณะอนุญาโตตุลาการที่สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้ง
42. AD Cards (Accreditation Cards) หมายถึง เอกสารที่รับรองคุณสมบัติตัวบุคคล ของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อลงทา
การแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่สโมสรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์กรสมาชิก ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน
และทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้มอบเอกสารนี้ไว้ให้กับตัวบุคคลเพื่อใช้ยืนยันการแสดงตัวตนในวันแข่งขัน

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561

6 | ห น้ า

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
286 อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 0-2011-7177 ถึง 80 โทรสาร : 0-2065-1561 อีเมล : info@fathailand.org

บทที่ 2
การลงโทษการกระทาผิดกฎ กติกา วินัย มารยาท ข้อประท้วง และ
อานาจหน้าที่องค์กรคณะตุลาการและมาตรการทางวินัยของ “สมาคม”
1. บทกาหนดโทษสาหรับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม องค์กรสมาชิก (ทีม) และ กองเชียร์
บทกาหนดโทษในบทนี้ ใช้สาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและรายการอื่นๆ ที่ “สมาคม” เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดการแข่งขัน โดยให้องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย มีอานาจหน้าที่พิจารณาโทษดังต่อไปนี้
1.1 การกระทาความผิดของนักกีฬาฟุตบอล จากการเล่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน-นอกสถานที่
จัดการแข่งขัน ในวันแข่งขันต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
หรือสาธารณชน ต้องถูกลงโทษตาม บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 1
1.2 การกระทาความผิดของเจ้าหน้ าที่ทีม จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน-นอกสถานที่จัดการแข่งขัน
ในวันแข่งขันต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันหรือสาธารณชน
ต้องถูกลงโทษ ตามบทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2
1.3 การกระทาความผิดขององค์กรสมาชิก (ทีม) จากการไม่ไปทาการแข่งขันตามกาหนด หรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน
หรือไม่แข่งขันต่อเมื่อถึงเวลาแข่งขัน หรือถอนองค์กรสมาชิก ระหว่างการแข่งขัน หรือถูก “สมาคม” ถอนองค์กรสมาชิก
ออกจากการแข่งขัน หรือหมดสิทธิเข้าแข่งขันหรือแข่งขันต่อ หรือล้มละลาย โดยคาสั่งของศาลและคดีถึงที่สุดแล้ว ต้องได้รับ
โทษ ตามบทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3
1.4 การกระทาความผิดของกองเชียร์ทีม จากการก่อเหตุต่างๆทาให้การแข่งขันไม่มีความเรียบร้อยองค์กรสมาชิกต้น
สังกัดต้องได้รับโทษ ตามบทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4
1.5 ความบกพร่องของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของสมาคม ต้องได้รับโทษ ตามบทที่ 3
หมวดที่ 2 ข้อ 5
1.6 ความผิดในกรณีอื่นๆที่ต้องถูกตัดคะแนน ตามบทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 6
1.7 การกระทาความผิดในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พิจารณาความผิด ตามบทที่ 4
1.8 การกระทาความผิดในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด พิจารณาความผิด ตามบทที่ 5
1.9 การกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน พิจารณาความผิด ตามบทที่ 6
โดยองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย มีอานาจเพิ่มโทษ หรือ ลดโทษ หรือ เพิกถอนโทษ ตามข้อ 1.1 ถึง
1.9 ข้างต้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขัน เว้นแต่กรณีที่มีโทษให้ปรับแพ้
2.อานาจหน้าที่องค์กรคณะตุลาการและมาตรการทางวินัยของ “สมาคม”
2.1 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท : มีอานาจหน้าที่
2.1.1 พิจารณาและลงโทษข้อประท้วงของทีมต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและรายการ
อื่นๆ ที่ “สมาคม” เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน
2.1.2 พิจ ารณาและลงโทษการกระท าหรื อ ความประพฤติผิ ดวินัย มารยาท ของนักกีฬาฟุต บอล ทีม
เจ้าหน้าที่ทีม องค์กรสมาชิก และ/หรือ กองเชียร์ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง หรื อภายหลังการแข่งขันตามรายงาน
ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือ รายงานของฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือ จากการประท้วงที่ได้ปฎิบัติตามระเบียบฯ
2.1.3 กาหนดโทษเนื่องมาจากการกระทาผิดตาม “ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน” และ / หรือ “ระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษ” และในกรณีที่ความผิดในกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้มีการระบุบทลงโทษขึ้นไว้ใน “ระเบียบ
ข้อบังคับการแข่งขัน” และ / หรือ “ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ” ที่มีอยู่ ให้ดาเนินการตามข้อ 4 บททั่วไป
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2.1.4 พิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระเบียบว่าด้วย
การลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขันฯ
2.1.5 ประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อแจ้งทีม และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป
2.1.6 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มีอานาจเพิ่มโทษ หรือ ลดโทษ หรือ เพิกถอนโทษ โดยไม่
เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขัน” เว้นแต่กรณีที่มีโทษให้ปรับแพ้
2.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทาง “สมาคม”
2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ : มีอานาจหน้าที่
2.2.1 พิจารณาอุทธรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม หรือ องค์กรสมาชิก ที่ ไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท โดยมิใช่โทษจากการตัดสินของผู้ตั ดสิน ตามแนวปฎิบัติที่ระบุไว้
ใน “ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ”
2.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ มีอานาจเพิ่มโทษ หรือ ลดโทษ หรือ เพิกถอนโทษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการ
แข่งขัน ” เว้น แต่กรณีที่มีโ ทษให้ ป รั บ แพ้ และแจ้ง ผลการพิ จารณาต่อองค์กรสมาชิก ที่ ยื่นอุทธรณ์ "ฝ่ ายจัดการ
แข่งขัน” และ “สมาคม” เพื่อทราบ
2.2.3 พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ได้รับมอบหมายจาก “สมาคม”
2.3 กระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม
นักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิก และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือ
องค์กรสมาชิกคู่กรณีขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ ไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นลายลั กษณ์อัก ษรต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งผลการพิจารณา ทั้งกาหนดประเด็นอุทธรณ์ให้ชัดเจนและ
แนบพยานหลักฐานต่างๆมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา แต่ห้ามนาพยานหลักฐานนอกเหนือสานวนของคณะกรรมการ
พิจารณาวินัยมารยาท มายื่นอุทธรณ์อย่างเด็ดขาด
เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตรวจสานวนคาอุทธรณ์พร้อมสรรพเอกสาร แล้วมีคาสั่งรับ
หรือไม่รับคาอุทธรณ์ หากรับคาอุทธรณ์ให้นัดวันประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ เพื่อพิจารณามีคาวินิจฉัยและคาสั่งอุทธรณ์
ต้องมีข้อความที่ชัดแจ้งว่า ยืนตามคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท หรือยกโทษ หรือ แก้โทษโดยการลดโทษ หรือ แก้
โทษโดยการเพิ่มโทษ หรือถ้ามีคาสั่งไม่รับคาอุทธรณ์ให้แจ้งคาสั่งพร้อมเหตุผลแก่ผู้ยื่นอุทธรณ์รับทราบต่อไป และให้ถือว่าคา
วินิจฉัยหรือคาสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์ของ “สมาคม” เป็นที่สุด ผู้อุทธรณ์ต้องวางเงินค่าอุทธรณ์ ดังนี้
1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก” ต้องวางเงินค่าอุทธรณ์
20,000 บาท
2. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 2” ต้องวางเงินค่าอุทธรณ์
10,000 บาท
3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 3” ต้องวางเงินค่าอุทธรณ์
5,000 บาท
4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 4” ต้องวางเงินค่าอุทธรณ์
5,000 บาท
5. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น ของประเทศไทยต้องวางเงินค่าอุทธรณ์
5,000 บาท
6. รายการกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ที่ “สมาคม” จัดขึ้นต้องวางเงินค่าอุทธรณ์
5,000 บาท
คณะกรรมการอุทธรณ์ จะคืนเงินให้เฉพาะกรณีที่อุทธรณ์เป็นผล โดยมติยกโทษให้ทั้งหมดเท่านั้น สาหรับมติลดโทษ
ปรับ หรือยกโทษให้บางข้อกล่าวหาจะไม่คืนเงินค่าอุทธรณ์
2.4 กระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตาม บทที่ 6
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3.การประท้วง
3.1 องค์กรสมาชิกเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาฟุตบอล ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ อื่นใด ซึ่งอยู่ภายใต้การดาเนินงาน หรือโดยการ
อนุมัติของ “สมาคม” ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว อย่างเคร่งครัด
3.2 กรณีมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอล หรือ มีการกระทาใดๆ ที่ อ้างว่ามีผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระทานั้นอยู่ ในอานาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่จะ
พิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นหนังสือประท้วง ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ยกเว้นห้ามไม่ให้ประท้วงผลการตัดสินของผู้
ตัดสินในระหว่างทาการแข่งขัน ตามเงื่อนไขดังนี้
3.2.1 แจ้งข้อประท้วง ตามแบบที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน กาหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 ชั่วโมง นับ
แต่การแข่งขันสิ้นสุดลง
3.2.2 ต้องจัดทาหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง และระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ประกอบการประท้วงด้วย โดยยื่นต่อ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
การแข่งขันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หนังสือต้องลงนามโดยประธานขององค์กรสมาชิก หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
3.2.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง ดังนี้
1.การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก” ต้องวางเงินค่าประท้วง 20,000 บาท
2.การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 2” ต้องวางเงินค่าประท้วง 10,000 บาท
3.การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 3” ต้องวางเงินค่าประท้วง 5,000 บาท
4.การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 4” ต้องวางเงินค่าประท้วง 5,000 บาท
5.การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่น ของประเทศไทยต้องวางเงินค่าประท้วง 5,000 บาท
6.รายการกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ที่ “สมาคม” จัดขึ้นต้องวางเงินค่าประท้วง
5,000 บาท
3.2.4 ผู้ประท้วงรายใด ไม่ได้ยื่นประท้วงเบื้องต้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2.1 ไม่ได้ส่งหนังสือ และหลักฐาน
ประกอบการประท้วงตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2.2 ไม่ได้วางเงินประกันการประท้วงตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2.3 ไม่
ถือว่าเป็นการประท้วง
3.2.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล
3.2.6 เมื่อผู้ประท้วงได้ดาเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.4 และ “คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท” รับ
ไว้พิจารณาแล้ว “คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท” อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิกทีเ่ กี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคา หรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแสดงพยานหลักฐานใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
พิจารณาตัดสิน
หากผลการพิจารณาแล้วปรากฏว่าการประท้วงไม่มีผล ให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาวินัย
มารยาท เป็นที่สุด ผู้ประท้วงจะต้องถูกริบเงินประกันการประท้วง
หากผลการพิ จ ารณาแล้ ว ปรากฏว่ า การประท้ ว งมี ผ ล และผู้ ถู ก ประท้ ว งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ผู้ถูกประท้วง อาจยื่นอุทธรณ์ต่อ “คณะกรรมการอุทธรณ์” ได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ตามข้อ 2.3 กระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ของบทนี้
3.3 ขั้นตอนการประท้วงหรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตาม บทที่ 6
4.บททั่วไป
หากโทษที่กาหนดไว้ในระเบียบการลงโทษนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิดในกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในภายหลังที่ออกระเบียบนี้
เป็นดุลพินิจของ องค์กรคณะตุลาการและมาตรการทางวินัย แต่ละคณะของ “สมาคม” ที่จะนาโทษตามระเบียบนี้ที่เป็นบท
ใกล้เคียงกันมาใช้ก่อน หากไม่มีให้นาข้อบังคับ “สมาคม” หรือ “เอเอฟซี” หรือ “ฟีฟ่า” มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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บทที่ 3
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ของ“สมาคม”
ระเบียบนี้ใช้ลงโทษแก่ องค์กรสมาชิก (ทีม) นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ ขององค์กรสมาชิก ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและรายการกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ของ“สมาคม” ทีม่ ีการกระทาผิดเกิดขึ้น ตามรายงานของ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือ รายงานของฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือ จากการประท้วงที่ได้ปฎิบัติตามระเบียบฯ
โดยการใช้ “ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย“สมาคม”ให้เป็นไปตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท เพื่อความเหมาะสมของมูลค่าการแข่งขันในแต่ละรายการที่แตกต่างกันคือ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ไทยลีก” รับโทษค่าปรับเงิน ตามอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ไทยลีก 2” รับโทษค่าปรับเงินสองในสาม ของอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ไทยลีก 3” รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ไทยลีก 4” รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “เอฟเอ คัพ” รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
ยกเว้นการแข่งขันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรับโทษปรับเงิน เต็มตามอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ลีก คัพ” รั บ โทษค่ า ปรั บ เงิ นหนึ่ง ในสาม ของอั ต ราที่ ก าหนดไว้ใ นบทลงโทษ
ยกเว้นการแข่งขันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรับโทษปรับเงิน เต็มตามอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย และ ทุกรายการของ “สมาคม” รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม
ของอัตราที่กาหนดไว้ในบทลงโทษ
ในกรณีที่ผู้กระทาหรือองค์กรสมาชิก ได้กระทาผิดตามระเบียบฉบับนี้ เป็นครั้งแรกและพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า
ผู้กระทาหรือองค์กรสมาชิก ไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนระเบียบข้อดังกล่าวโดยชัดแจ้ง หากว่าการกระทานั้นไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือการกระทานั้นผู้กระทาหรือองค์กรสมาชิกได้พยายามแก้ไขการกระทาที่ผิดระเบียบนั้น หรือองค์กร
คณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย เห็นว่ามีเหตุผลสมควรประการอื่น องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย อาจ
พิจารณาลงโทษด้วยการเตือนได้ แม้ว่าระเบียบการลงโทษในเรื่องนั้นๆจะไม่ได้กาหนดโทษเตือนไว้ก็ตาม
การกระทาใดๆที่แม้จะไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนระเบียบฉบับนี้ แต่หากองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย เห็น
ว่า การกระทาดังกล่าว เป็นการไม่เหมาะสมที่กระทาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย
อาจพิจารณาลงโทษด้วยการเตือนได้ ทั้งนี้ หากกระทาความผิดซ้าอีก จะพิจารณาลงโทษตามที่ องค์กรคณะตุลาการ และ
มาตรการทางวินัย จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อกาหนดบทลงโทษเรื่องการปรับแพ้ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตามที่เสียจริง หากเสียน้อยกว่า 2
ประตู ให้นับประตูเสียเป็น 2 ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น 0 ประตู
กรณีที่องค์กรสมาชิก (ทีม) นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ขององค์กรสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
กระทาความผิดตามระเบียบนี้ซ้าในข้อเดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันกระทาความผิดครั้งหลังสุด ให้พิจารณาเพิ่ม
โทษอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของระดับโทษที่จะลง
ลักษณะโทษของนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือองค์กรสมาชิก หรือกองเชียร์ หรือสถานที่จัดการแข่งขัน
หรือกลุ่มบุคคล หรือ บุคคล ประกอบด้วย
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หมวดที่ 1 ลักษณะโทษ
1.โทษของนักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีม มีดังนี้
1.1 เตือน
1.2 เพิ่มจานวนใบเหลือง,ใบแดงสะสม
1.3 ปรับเงิน
1.4 พักการเล่น/การทาหน้าที่
1.5 ไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องพักนักกีฬา
1.6 ไม่อนุญาตให้นั่งในที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสารอง
1.7 ไม่อนุญาตให้เข้าสนาม
1.8 ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.9 ริบเงินรางวัล/คืนรางวัล
2.โทษขององค์กรสมาชิก (ทีม) มีดังนี้
2.1 เตือน
2.2 ปรับเงิน
2.3 เล่นโดยไม่อนุญาตให้กองเชียร์ของทีมเหย้าเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน
2.4 เล่นในสถานที่จัดการแข่งขันกลางที่ “คณะกรรมการ” กาหนด
2.5 เล่นในสถานที่จัดการแข่งขัน ที่ “คณะกรรมการ”กาหนด
2.6 ปรับแพ้
2.7 ตัดคะแนน
2.8 ไม่อนุญาตให้ทาการซื้อ-ขายนักกีฬา
2.9 ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
2.10 ลดชั้นลงไปเล่นในลีกที่ต่ากว่า
2.11 ริบเงินรางวัล/คืนรางวัล
2.12 ปรับให้ออกจากการแข่งขัน
3.โทษของกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ทาให้องค์กรสมาชิกต้องถูกลงโทษ มีดังนี้
3.1 เตือน
3.2 ปรับเงินองค์กรสมาชิก
3.3 ห้ามเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน
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หมวดที่ 2 การระวางโทษที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
1.นักกีฬาฟุตบอล
1.1 นักกีฬาฟุตบอลถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูกห้ามไม่ให้ลง
แข่งขันและถูกปรับเงินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1.1 ได้รับใบเหลืองครบ 4 ใบ ต้องพักการแข่งขันครั้งต่อไป และถูกปรับเงิน ดังนี้
ครั้งที่
พักการแข่งขัน
ปรับเงิน
1
1 นัด
10,000 บาท
2
1 นัด
15,000 บาท
3
2 นัด
20,000 บาท
4 และครั้งต่อๆไป
3 นัด
40,000 บาท/ครั้ง
1.1.2 ถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน(ได้รับใบแดง)ด้วยการกระทาผิดดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง (Violent Conduct) เช่น นักกีฬาฟุตบอลเจตนาทาร้ายคู่ต่อสู้โดยไม่ได้เล่น
ลูกบอลหรือลูกบอลไม่อยู่ในระยะของการเล่น หรือใช้กาลังรุนแรงเกินกว่าเหตุจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่คู่ต่อสู้
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการกระทาผิดต่อเจ้าหน้าที่ทีมฝ่ายตรงข้ามนักกีฬาฟุตบอลสารอง และผู้ตัดสิน
(2) ถ่มน้าลายรด (Splits) ใส่คู่ต่อสู้หรือบุคคลอื่น ๆ
(3) เล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play) เช่น เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุในขณะที่แย่งชิงลูกบอล
อันอาจนาไปสู่การบาดเจ็บของฝ่ายตรงข้าม
(4) ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการได้ประตู (Denying an obvious goalscoring opportunity)หรือทาให้เสีย
โอกาสในการทาประตูได้อย่างชัดแจ้งโดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ(กรณีนี้ไ ม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษ
ของตนเอง)
(5) ป้ องกัน โอกาสในการทาประตู ได้ อย่างชัดแจ้ ง (Denying an obvious goalscoring opportunity)
ของฝ่ายตรงข้าม ที่กาลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝ่ายตน โดยการกระทาผิดกติกาต้องถูกลงโทษ ด้วย
การเตะโทษ หรือ เตะโทษ ณ จุดโทษ
(6) ทาผิ ดซ้าซาก (Uses Offensive) ใช้ว าจาดูห มิ่นเหยียดหยามหรือหยาบคาย(Insulting orAbusive
Language) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสม โดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาระดับความรุนแรงของการกระทาผิด
(7) ได้รับการคาดโทษเป็น ครั้งที่ส องในการแข่งขันครั้งเดี ยวกัน(Receives a Second Caution in the
Same Match)
โดยความผิดตามข้อ (1) และ (2) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และปรับเงินดังนี้
ครั้งที่
พักการแข่งขัน
ปรับเงิน
1
2 นัด
20,000 บาท
2
3 นัด
40,000 บาท
3 และครั้งต่อๆไป
4 นัด
60,000 บาท/ครั้ง
หากเป็นความผิดตามข้อ (3) ถึง (6) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไปและปรับเงินดังนี้
ครั้งที่
พักการแข่งขัน
ปรับเงิน
1
1 นัด
10,000 บาท
2
2 นัด
20,000 บาท
3
3 นัด
30,000 บาท
4 และครั้งต่อๆไป
4 นัด
40,000 บาท/ครั้ง
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สาหรับกรณีที่นักกีฬาฟุตบอลได้รับใบเหลือง 2 ใบตาม ข้อ 1.1.2 (7) การนับโทษจัดอยู่ในประเภทใบเหลืองเท่านั้น
ส่วนกรณีที่ในนัดเดียวกันได้รับใบเหลืองและตามด้วยใบแดง ให้นาโทษที่เป็นใบเหลืองไปรวมกับใบเหลืองและโทษที่เป็น
ใบแดงไปรวมกับใบแดง
การนับใบเหลืองใบแดง ตามข้อ 1.1 ให้นับต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 และค่าปรับตามข้อนี้องค์กรสมาชิกต้นสังกัด
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชาระค่าปรับ ให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันแข่งขัน ไม่ฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะลงทา
การแข่งขันในนัดต่อไปไม่ได้
1.2 กรณี ไม่พกพา AD Card ติดตัวมาแสดง ในวันแข่งขัน ปรับเงิน 10,000 บาท
1.3 ออกนอกเขตเทคนิค ในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีโทษปรับ 10,000 บาท
1.4 แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไป สาหรับนักกีฬาฟุตบอลคนเดิม ปรับครั้งละ 20,000 บาท
1.5 ทาลายทรัพย์สินของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือของบุคคลใด ภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงินตั้งแต่
10,000 บาท ถึง 20,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย
1.6 แสดงความยินดีจากการที่ ทีมทาประตูได้ ด้วยการวิ่งออกไปจากสนามแข่งขัน จนทาให้ต้องเสียเวลาในการ
แข่งขัน หรือปีนรั้วกั้นสนาม หรือถอดเสื้อแข่งขันออก หรือคลุมศีรษะหรือใบหน้าด้วยหน้ากากหรือวัสดุซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ของผู้
เล่นหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นซึ่งไม่ได้รับอนญาตให้ใช้ และไม่ได้ถูกผู้ตัดสินคาดโทษ จะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000
บาท
1.7 แสดงกิริยาท่าทางยั่วยุ หรือ ข่มขู่ กองเชียร์ทีมคู่แข่งขันหรือ บุคคลใด ระหว่างการแข่งขันอันจะเป็นต้นเหตุ
นาไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย หรือการดึงเสื้อแข่งขันขึ้นสูงเพื่อแสดงข้อความจากเสื้อตัวในที่สวมใส่อยู่ ให้ บุคคลใด ได้เห็น
ข้อความในลักษณะที่สร้างความเสียหายให้ กับ “สมาคม” หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันหรือผู้สนับสนุนการแข่งขัน ของ
“สมาคม” หรือรูดกางเกงแข่งขันลงไปจนเห็นกางเกงใน ห้ามลงแข่งขัน และห้ามเข้าสนาม 2 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000
บาท ถึง 30,000 บาท
1.8 แสดงกริยาหรือแสดงสัญลักษณ์ต่างๆที่สังคมทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน หรือกระทาการยั่วยุ
ข่มขู่ อันอาจเป็นเหตุนาไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการแข่งขัน ได้ หรือแสดงกริยาหรือแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆที่
สังคมทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสม ต่อบุคคลใด ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขันครั้งต่อไป 1-2 นัด ปรับเงิน
ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท
หากมีการกระทาความผิดลักษณะเดียวกันซ้าอีก อาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะโทษในหมวดที่ 1
1.9 ด่าด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ ข่มขู่ หรือการเหยียดผิวหรือเชื้อชาติต่อ
บุคคลใด ด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย หรือการกระทาอื่นใดซึ่งสื่อถึงความหมายนั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
จัดการแข่งขัน ก่อนหรือระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขันครั้งต่อไป 1-3 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง
60,000 บาท หากมีการกระทาความผิดลักษณะเดียวกันซ้าอีก อาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะโทษในหมวดที่ 1
1.10 ชักชวนนักกีฬาฟุตบอลในทีมของตนให้ร่วมประท้วงการตัดสินทาให้การแข่งขัน ที่ดาเนินอยู่หยุดชะงักลงชั่ว
ขณะหนึ่ง ห้ามลงแข่งขันครั้งต่อไป 2 นัด และ ปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท และ ทีมต้องถูกลงโทษปรับตาม
ข้อ 3.8 ด้วย
1.11 พยายามทาร้ายร่างกายบุคคลใด หรือปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมเพื่อนาไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรง ห้ามลงแข่งขันนัด
ต่อไป 1-2 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท
1.12 ทาร้ายร่างกาย บุคคลใด แต่ละกรณีมีโทษดังนี้
(1) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้ถูกทาร้าย ห้ามลงแข่งขันครั้งต่อไปและห้ามเข้า
สนาม 1 ถึง 3 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 40,000 บาท
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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(2) เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้ถูกทาร้าย ห้ามลงแข่งขันครั้งต่อไปและห้ามเข้าสนาม 2 นัด ถึง 4
นัด และปรับเงินตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 60,000 บาท
(3) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายได้รับอันตรายสาหัส ห้ามลงทาการแข่งขันครั้งต่อไปและห้ามเข้าสนาม 3 นัด ถึง
5 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 80,000 บาท
(4) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายถึงแก่ความตาย ห้ามลงทาการแข่งขันและห้ามเข้าสนามตลอดชีวิต และปรับเงิน
ตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 100,000 บาท
นอกจากนั้นอันตรายตามข้อ (2) ถึง (4) ในแต่ละกรณี ผู้กระทาต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าสินไหมทดแทนด้วย
โทษตามข้อ (1) ถึง (3) หากเป็นการกระทาต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เพิ่มโทษจากเดิมเป็น 2 เท่า เว้น
แต่ข้อ (4) เพิ่มแต่เฉพาะค่าปรับขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า เท่านั้น
1.13 ลงแข่งขัน กีฬาฟุ ตบอลรายการอื่นใดในปีเดียวกันกับที่มีชื่อแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลี กอาชีพอยู่ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขันก่อน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท
1.14 วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อด้วยถ้อยคาที่ไม่สมควรหรือเหมาะสม และทาให้เกิดความเสียหายแก่การแข่งขัน กีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ ของ “สมาคม” หรือ “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” หรือเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท และครั้งต่อไปปรับเพิ่มอีกครั้งละ 50,000 บาท
1.15 กระทาการส่อไปในทางสมยอมกันอย่างไม่มีศักดิ์ศรี(ล้มบอล) ห้ามลงแข่งขันเป็นเวลา 3 ปีและ ปรับเงิน ตั้งแต่
100,000 บาท ถึง 500,000 บาท
1.16 ทาสัญญาซ้าซ้อนในขณะใดขณะหนึ่งตั้งแต่ 2 องค์กรสมาชิกขึ้นไปจะถูกห้ามไม่ให้เข้าแข่งขันตลอดฤดูกาล
1.17 ใช้สารกระตุ้นเพื่อทาการแข่งขัน อาจจะถูกห้ามลงแข่งขันตลอดการแข่งขันที่เหลืออยู่ถ้าหลังการพิสูจน์ทาง
การแพทย์สิ้นสุด นักกีฬาฟุตบอลใช้สารกระตุ้นเพื่อทาการแข่งขันจริง ห้ามลงแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ปรับเงิน 100,000
บาท และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท
1.18 นักกีฬาฟุตบอลของทีมใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีโทษดังนี้
(1) กรณีที่ถูกจับและอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนให้พักการเล่นไปก่อน
(2) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีความผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจากทีมและห้ามไม่ให้ส่งชื่อเข้าร่ว มการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพเป็นเวลา 3 ปีนับจากคดีถึงที่สุด และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท
1.19 ในกรณีที่นักกีฬาฟุตบอลกระทาความผิดในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่ได้ถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือ
ไม่ได้ถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สามารถพิจารณาลงโทษการกระทา
ดังกล่าวได้ โดยนาเกณฑ์การกาหนดโทษตามข้อ 1.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือหากเป็นการกระทาที่เข้าองค์ประกอบของ
ระเบียบข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้พิจารลงโทษตามระเบียบข้อดังกล่าวได้ แต่หากอัตราโทษตามระเบียบข้ อเฉพาะนั้น
อัตราโทษน้อยกว่าโทษตามข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท มีอานาจกาหนดโทษตามข้อ 1.1 ที่มีอัตราโทษสูง
กว่าได้
1.20 นั กกีฬาฟุตบอล ที่ถูกลงโทษตามลั กษณะโทษของนักกีฬาฟุตบอล ต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติของนักกีฬา
ฟุตบอล กรณีที่ถูกพักการแข่งขัน ที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน หากฝ่า
ฝืนให้ถือว่านักกีฬาฟุตบอลยัง มิได้รับโทษครบตามที่กาหนด จะต้องถูกลงโทษพักการแข่งขันเพิ่มอีก 1 นัด และ ปรับเงิน
10,000 บาท
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2.เจ้าหน้าที่ทีม
2.1 กรณีไม่พกพา AD CARD และ/หรือ ไม่คล้องคอตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน และ/หรือ ออกนอกเขตเทคนิค ในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือยืนสอนในเขตเทคนิคขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 1 คน ในระหว่างการแข่งขัน หรือ แต่งกายไม่เหมาะสม ต้องถูกปรับเงิน
10,000 บาท
2.2 เจ้าหน้าที่ทีมคนใดถูกผู้ตัดสินเชิญให้ออกไปจากที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสารองต้องพักการทาหน้าที่ 1 นัด
2.3 มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
แข่งขัน แล้วแต่กรณี หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการจัดแข่งขันในฐานะทีม เหย้า ไปจากเดิมที่แจ้งไว้ และไม่ได้แจ้งให้
“สมาคม” ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันปฎิทิน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง มีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา 1 เท่าทุกครั้ง
2.4 ทาลายทรัพย์สินของสถานที่จัดการแข่งขันหรือของบุคคลใดภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงิน 20,000 บาท
ถึง 40,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย
2.5 แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน เช่น วิ่งเข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสิน แสดง
กิริยาก้าวร้าว ข่มขู่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกระทาการยั่วยุอันอาจเป็นเหตุนาไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่
จัดการแข่งขัน การแสดงสัญลักษณ์ต่างๆหรือใช้ภาษากายที่สังคมทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อบุคคลใด หรือปลุกเร้านัก กีฬา
ฟุตบอลอันอาจนาไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรง ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่นัดต่อไป 2 นัดและปรับเงิน
10,000 บาท ถึง 20,000 บาท
2.6 กรณีด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ แสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น
การเหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย ห้ามลงทาหน้าที่ครั้งต่อไป 2 นัดและปรับเงิน
40,000 บาท
2.7 กรณีพยายามทาร้ายบุคคลใด ห้ามทาหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 50,000 บาท
2.8 กรณีทาร้ายร่างกายบุคคลใด แต่ละกรณีมีโทษดังนี้
(1) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้ ถูกทาร้าย ปรับเงิน ตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง
60,000 บาทและ ห้ามทาหน้าที่ 3 เดือน
(2) เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้ถูกทาร้าย ปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 80,000 บาท และ ห้าม
ทาหน้าที่ 6 เดือน
(3) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายได้รับอันตรายสาหัส ปรับเงินตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ ห้ามทา
หน้าที่ตลอดชีวิต
(4) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทาร้ายได้รับอันตรายจนถึงแก่ความตาย ปรับเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 150,000
บาท และห้ามทาหน้าที่ตลอดชีวิตและห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การกระทาผิดตามข้อ (2) ถึง (4) ในแต่ละกรณี ต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลและชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน
โทษตามข้อ (1) ถึง (3) หากเป็นการกระทาต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เพิ่มโทษจากเดิมเป็น 2 เท่า เว้น
แต่ข้อ (4) เพิ่มแต่เฉพาะค่าปรับขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า เท่านั้น
2.9 เจ้าหน้าที่ทีมประท้วงโดยสั่งให้นักกีฬาฟุตบอลของตนหยุดการแข่งขัน ชั่วคราว จนเป็นเหตุให้ การแข่งขันที่
ดาเนินอยู่หยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง ปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท และ ทีมต้องถูกลงโทษปรับตามข้อ 3.8
เจ้าหน้าที่ทีมประท้ว งโดยการสั่ งให้ นักกีฬาฟุตบอลของตนผละออกจากการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่ 2 นัด
แข่งขัน และปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท และ ทีมต้องถูกลงโทษปรับตามข้อ 3.9
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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2.10 วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อ ทาให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของ “สมาคม” หรือ
“ฝ่ายจัดการแข่งขัน” ครั้งแรกปรับ 100,000 บาท และครั้งต่อไปปรับเพิ่มอีกครั้งละ 100,000 บาท
2.11 ปลุกระดมให้กองเชียร์ลงไปในสนามแข่งขัน เพื่อกดดันผู้ตัดสินหรือนาไปสู่ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยของ
การแข่งขัน มีความผิดดังนี้
(1) กรณีที่เหตุการณ์ไม่ลุกลาม ห้ามไม่ให้ทาหน้าที่ในการแข่งขัน 5 นัด โดยมีผลติดต่อไปถึงฤดูกาลต่อไป
หากฤดูกาลปัจจุบันทีมเหลือการแข่งขันไม่ถึง 5 นัด และปรับเงิน 100,000 บาท
(2) กรณีที่เหตุการณ์บานปลาย ห้ามไม่ให้ทาหน้าที่ในการแข่งขัน 10 นัด โดยมีผลติดต่อไปถึงฤดูกาลต่อไป
เช่นเดียวกับ (1) และปรับเงิน 300,000 บาท
2.12 เจ้าหน้าที่ของทีมใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีโทษดังนี้
(1) กรณีที่ถูกจับและอยู่ระหว่างการดาเนินคดี ให้พักการทาหน้าที่ไปก่อน
(2) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีความผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจากทีมและห้ามไม่ให้ส่งชื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพเป็นเวลา 3 ปีนับจากคดีถึงที่สุด และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท
2.13 มีการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากผลการแข่งขัน ในลักษณะของการสมยอมกันอย่างไม่มีศักดิ์ศรี
(ล้มบอล) ห้ามทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิกเป็นเวลา 5 ปีและปรับเงิน 500,000 บาท
2.14 “เจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกลงโทษตามลักษณะโทษของเจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ทีม ถูก
พักการทาหน้าที่ ที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน ” หากฝ่าฝืนให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ทีม ยังมิได้รับโทษครบตามที่กาหนด จะต้องถูกลงโทษพักการแข่งขันเพิ่มอีก 1 นัด และ ปรับเงิน 20,000 บาท
3. องค์กรสมาชิก (ทีม)
3.1 ทีมใดจัดชุดแข่งขันไว้สาหรับใช้ใส่ทาการแข่งขัน ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะถูกปรับเงินครั้งละตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท
เว้นแต่กรณีมีเหตุ สุดวิสัยตามสมควรเกิดขึ้นในวันแข่งขัน ผู้ ประเมินผู้ ตัดสินที่ทาหน้าที่คู่นั้นๆ หรือผู้ควบคุมการ
แข่งขันอาจใช้ดุลพินิจให้เปลี่ยนแปลงตามสมควรเพื่อให้การแข่งขันดาเนินต่อไปได้ แต่หากไม่ใช่เหตุ สุดวิสัย ต้องรับผิด และ
แต่ละครั้งต้องชดใช้ค่าเสียหาย หากฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา จากกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนการแข่งขันติด
ที่แขนเสื้อด้านขวา
3.2 ทีมใดนาตัว Mascot เข้าสู่สนามโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน จะถูกปรับเงินครั้งละ
ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท
3.3 ทีมใดนาบุคคล ทีไ่ ม่ได้มีชื่อแจ้งไว้ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธินั่งในที่นั่ง นักกีฬาฟุตบอลสารอง 9 คน ภายในเขต
เทคนิคเข้าไปนั่งในที่นั่งดังกล่าวระหว่างการแข่งขัน จะถูกปรับเงินคนละ 10,000 บาท
กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทีม แต่ได้กระทาการอันเป็นความผิดตามที่กาหนดไว้ ในหมวดของเจ้าหน้าที่ทีม
ทีมจะต้องรับผิดเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทีมของทีมตนเอง โดยให้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในหมวดเจ้าหน้าที่ทีม
3.4 นักกีฬาฟุตบอลถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือให้ออกจากสนามแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จากการเล่นที่
ผิดกติกาและเสียมารยาทรวมกันตั้งแต่ 5 คน ในทีมหนึ่งๆ จากการแข่งขันนัดเดียวกันจะถูกปรับเงิน 30,000 บาท
3.5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการอื่น ในปีเดียวกันกับที่ได้ส่ง องค์กรสมาชิกเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ
อยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขันจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3.6 ต้องทาตามกาหนดการ ขั้นตอนและการนับเวลาถอยหลัง (OFFICIAL COUNTDOWN) ภายในระยะเวลาที่
กาหนด มิฉะนั้นจะเป็นความผิด ไม่ว่าจะเริ่มการแข่งขันในเวลาได้หรือไม่ก็ตาม
ครั้งแรก เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และ ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ ผู้เสียหายเรียกร้อง
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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ครั้งต่อไป จะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ
ผู้เสียหายเรียกร้อง
3.7 กรณีที่ทีมใดมีนักกีฬาฟุตบอลในขณะหนึ่งขณะใดน้อยกว่า 20 คน ถูกปรับเงินครั้งละ 30,000 บาท
3.8 ทีมใดประท้วงการตัดสินด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทาให้การแข่งขันที่กาลังดาเนินอยู่ต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง
จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
3.9 ทีมใดไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลา หรือนัก กีฬาฟุตบอลผละจากการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ หรือนัก กีฬา
ฟุตบอล หรือกองเชียร์ของทีมนั้นเป็นต้นเหตุให้การแข่งขันยุติลงตามการรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือผู้ตัดสินให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และให้ปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
3.10 กรณีทีมใดไม่ไปแข่งขันตามวัน เวลา ที่กาหนด หรือไปถึงสนามแล้ว แต่ไม่ลงสนามแข่งขัน โดยไม่ใช่เหตุจาก
ความบกพร่อง หรือ ความไม่พร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และถูกปรับเงินดังนี้
ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท
ครั้งต่อๆไปปรับครั้งละ 100,000 บาท
ต้องจ่ ายค่าใช้จ่ ายให้ แก่ “เจ้ าหน้ าที่จัดการแข่งขัน ” ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้นต้องรับผิ ดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย
กรณีทีมเหย้า ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือนตามจริงแต่ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท อีกส่วนหนึ่ง
3.11 ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือนักกีฬาฟุตบอลในสนามน้อยกว่า 7 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
3.12 ทีมใดนานักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันฯ ส่งรายชื่อลงทาการ
แข่งขัน หรือ ลงสนามแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
3.13 องค์กรสมาชิกใดถอนองค์กรสมาชิกในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน หรือ ถูก “สมาคม” ลงโทษถอนองค์กรสมาชิก
ออกจากรายการแข่งขัน หรือ องค์กรสมาชิกใดล้มละลาย หรือถูกศาลตัดสินให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน จะถูกปรับเงิน
1,000,000 บาท รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามที่มีผู้ร้องขอ
และ ห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ “สมาคม” จัดขึ้นทุกประเภทเป็นเวลา 2 ปี และต้องส่ง
เงินสนับสนุนองค์กรสมาชิกที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนและให้ยกเลิกผลการแข่งขันขององค์กรสมาชิกทั้งสิ้นยกเว้น
โทษที่เกิดจากการตัดสิน การเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ จะต้องไปเริ่มแข่งขันในกีฬาฟุตบอลรายการ “ไทยลีก 4”
องค์กรสมาชิกใดประกาศพักการแข่งขัน ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขัน องค์กรสมาชิกนั้นจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ “สมาคม” จัดขึ้นในฤดูกาลที่จะทาการแข่งขัน การเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ จะต้องไปเริ่ม
แข่งขันในกีฬาฟุตบอลรายการ “ไทยลีก 4”
กรณีองค์กรสมาชิก “ไทยลีก 4” ขอพักการแข่งขัน ก่อนเริ่มหรือระหว่างฤดูกาลแข่งขัน ห้ามไม่ให้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ “สมาคม” จัดขึ้นทุกประเภทเป็นเวลา 2 ปี และจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนองค์กรสมาชิกใน
ปีทกี่ ลับเข้าไปร่วมการแข่งขันใหม่ เว้นแต่ “สมาคม” หรือ “ทีแอล” จะเห็นเป็นอย่างอื่น
3.14 หากปรากฏว่านักกีฬาฟุตบอลของทีมใดกระทาการส่อไปในทางสมยอมกัน ในการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ของ
ทีมใด ดาเนินการให้นักกีฬาฟุตบอลของทีมใดกระทาการในลักษณะดังกล่าว โดยมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าองค์กรสมาชิกร่วม
สมคบ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทาดังกล่าว จะถูกลงโทษดังนี้
(1) ปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที โดยถือเสมือนว่าไม่ได้เข้าแข่งขันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาล และ
(2) ส่งเงินสนับสนุนหรือเงินได้อื่นใดที่ได้รับไปแล้ว คืนให้กับ “สมาคม” และ
(3) ไม่อนุญาตให้ เข้าร่ว มการแข่งขัน ในทุกรายการที่ “สมาคม” จัดการแข่งขัน หรือให้การรับรอง มี
กาหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี และเสนอให้ “สมาคม” พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน ระงับหรือถอดถอนสมาชิก
ภาพต่อไป
กรณีหากมีสิทธิกลับเข้าร่วมการแข่งขันให้แข่งขันในลีกอาชีพระดับล่างสุด
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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3.15 องค์กรสมาชิกใด ไม่ให้ความร่วมมือ กับ “สมาคม” หรือ “ทีแอล” ในการจัดกิจกรรมใดๆ ในสถานที่จัดการ
แข่งขันขององค์กรสมาชิกนั้น หรือ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ “สมาคม” หรือ “ทีแอล” กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
จะมีโทษครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และ ครั้งต่อไปจะถูกปรับเพิ่มเป็นสองเท่า
สาหรับการกระทาผิดในข้อนี้ซ้าอีก และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
3.16 องค์กรสมาชิกใดไม่ให้ความยินยอมกับ “สมาคม” หรือ “ทีแอล” ในการดาเนินการด้านสิทธิประโยชน์ได้แก่
การถ่ายทอดสด นาเทปบันทึกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไปเผยแพร่ การจัดหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน การใช้ตราสโมสร
นาภาพชุดแข่งขัน ภาพสถานที่จัดการแข่งขัน ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของนักกีฬาฟุตบอลขององค์กรสมาชิกไปผลิตสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งขัน การใช้นักกีฬาฟุตบอลของสโมสรองค์กรสมาชิกจานวนไม่เกิน 3 คนต่อองค์กรสมาชิกเป็น
ผู้แสดงภาพยนตร์โฆษณา ภาพนิ่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน งานแถลงข่าว ร่วมกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น จะมีโทษครั้ง
แรกปรับ 50,000 บาท และ ครั้งต่อไปจะถูกปรับเพิ่มเป็นสองเท่า
สาหรับการกระทาผิดในข้อนี้ซ้าอีก และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
3.17 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าใดไม่จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือไม่ควบคุมบุคคลใด จน
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันถูกรุมล้อม หรือกักขัง จนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่จัดการแข่งขัน ได้
หรือไม่สามารถออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน ได้ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่เวลาการแข่งขันสิ้นสุดลงอย่างปลอดภัยมีโทษ ดังนี้
ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัด
ครั้งที่สองปรับ 60,000 บาท และห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 3 นัดและ
ถูกตัดคะแนน 3 คะแนน
ครั้งที่สามปรับ 120,000 บาท และห้ามองค์กรสมาชิก ทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า ตลอด
ฤดูกาลแข่งขัน และถูกตัดคะแนน 6 คะแนน
3.18 ห้ามบุคคลใด ในสโมสรใด ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือห้องพัก
ของทีมคู่แข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน หากฝ่าฝืนทีมจะถูกปรับเงิ นตั้งแต่ 10,000
บาท ถึง 20,000 บาท
3.19 ทีมเหย้าต้องจัดเตรียมสนามสาหรับการฝึกซ้อมให้กับทีมเยือน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน รายการนั้นๆ หากไม่ดาเนินการ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000
บาท
3.20 องค์กรสมาชิกใด จัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือทางวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น
หรือ ช่องทางอื่น ใด โดยไม่ได้รั บ อนุ ญาตจาก “ฝ่ ายจัดการแข่งขัน ” ถือว่าเป็นการกระทาที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
“สมาคม” และ “ทีแอล” จะมีความผิดดังนี้
ครั้งแรกปรับ 100,000 บาท และ ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ
ผู้เสียหายเรียกร้อง
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 200,000 บาท และ ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ
ผู้เสียหายเรียกร้อง
3.21 องค์กรสมาชิก ต้องชาระค่าปรับแทน “สมาคม” กรณีที่สมาคมถูก “ฟีฟ่า” หรือ “เอเอฟซี” ลงโทษปรับ
เนื่องมาจากองค์กรสมาชิกปล่อยให้บุคคลที่ถูก ฟีฟ่า หรือ เอเอฟซี ลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาฟุตบอล เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันขององค์กรสมาชิกนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
กรณี “ฟีฟ่า” หรือ “เอเอฟซี” ลงโทษอื่นใดต่อ “สมาคม” และ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ “สมาคม” อัน
เกิดจากองค์กรสมาชิกนั้น ให้องค์กรสมาชิกนั้น ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ “สมาคม” เรียกร้อง
3.22 องค์กรสมาชิก ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ ไม่ดาเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะมีโทษดังนี้
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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(1) ไม่ดาเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า 20 คน ภายใน 30 วัน ก่อนการแข่งขันนัดแรก
ของฤดูกาลของลีกที่ทาการแข่งขันจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท
(2) ไม่ดาเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า 20 คน ภายใน 3 วัน ก่อนการแข่งขันของทีมนั้น
ให้ปรับเป็นแพ้
(3) ไม่ดาเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า 20 คน หลังจากการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาลไป
แล้ว 1 สัปดาห์ ให้ปรับออกจากการแข่งขัน
ทั้งนี้ ระยะเวลาการดาเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
3.23 หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สิน ขึ้นในห้องแต่งตัว และไม่สามารถระบุว่าเป็นการกระทาของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดในทีมที่ได้ใช้ห้องแต่งตัวนั้นโดยเฉพาะ สโมสรที่นักกีฬาฟุตบอลเหล่านั้นสั งกัดจะต้องรับผิดแทน จะถูกปรับเงิน
10,000 บาท ถึง 40,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย
3.24 ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาฟุตบอล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ทีม รายใดใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารใดๆเพื่อ
สื่อสารระหว่างกันในบริเวณเขตเทคนิคและสนามแข่งขัน องค์กรสมาชิกของต้นสังกัด ของผู้กระทา จะถูกปรับเงินตั้งแต่
10,000 บาท ถึง 30,000 บาท เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง ให้ขออนุญาตผู้ควบคุมการแข่งขัน เพื่อใช้เครื่องมือสื่อสาร และ
ต้องใช้ต่อหน้าผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
3.25 ผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการสนาม ไม่เข้าประชุมผู้จัดการทีม
ร่วมกับผู้ควบคุมการแข่งขันตามเวลาที่กาหนดไว้ ในกาหนดการนับถอยหลังไปสู่เวลาเริ่มการแข่งขัน
สโมสรไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนวันแข่งขัน และ หลังจากการแข่งขัน
ต้องถูกปรับเงินครั้งละ 20,000 บาท
4.กองเชียร์
4.1 ด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น การ
เหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท
กรณีหากเป็นการกระทาโดยผ่านเครื่องโทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงประกอบการเชียร์ ปรับเงินตั้งแต่
30,000 บาท ถึง 50,000 บาท และห้ามนาอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 1-4 นัด
4.2 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ผ่านรั้วกั้นรอบสนามเข้าไปในบริเวณพื้นที่รอบสนามแข่งขัน หรือเข้าไปในสนามแข่งขัน
ทั้งก่อนระหว่างและหลังจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท
การเข้าไปในสนามแข่งขันสามารถกระทาได้ หากทีมเยือนและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เดินทางออกไป
จากสถานที่จัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าอนุญาต
4.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ก่อให้เกิดการรบกวนการทาหน้าที่ ของผู้ตัดสินหรือนัก กีฬาฟุตบอลระหว่างการแข่งขั น
เช่นการเป่านกหวีด หรือการใช้แตร หรือการใช้แตรไฟฟ้า หรือฉายแสงเลเซอร์ เป็นต้น หรือกระทาการใดๆที่ไม่เหมาะสม
ในสถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ การจุดพลุ หรือจุดประทัด หรือจุดไฟเย็น หรือจุดวัตถุอื่นจนเกิดเป็นควัน หรือจุดพลุบริเวณ
ที่ว่างด้านหลังของอัฒจันทร์ ทั้งก่อนหรือระหว่า งหรือหลังจากการแข่งขันจบลงแล้ว จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง
60,000 บาท
หากผลจากการกระทาตามวรรคหนึ่งก่อให้ เกิดอันตรายต่อ บุคคลใด หรือเกิดความเสียหายแก่ ส ถานที่
จัดการแข่งขัน หรืออัฒจันทร์ องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่กระทา จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง
120,000 บาท และต้องรับผิดชอบต่อค่ารั กษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับอันตราย และค่าเสียหายของทรัพย์สินหรือ
สถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งอาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษอีกด้วย
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4.4 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด ขว้างปาวัสดุหรือสิ่งของอื่นใด ลงไปในสนาม หรือปาใส่นักกีฬา
ฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็น
ผู้กระทา และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เ ป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทาดังกล่าวต้องรับโทษ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000
บาท ถึง 60,000 บาท
4.5 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด นาป้ายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุ หรือ ข่มขู่ หรือดูหมิ่นทีมคู่
แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนาป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ในลักษณะของการดูถูก ดูหมิ่น
หรือลดความน่าเชื่อถือต่อ “สมาคม” หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของ
กองเชียร์ที่เป็นผู้กระทา และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทาดังกล่าวต้องรับโทษ ดังนี้
ครั้งแรกมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ/หรือ ห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีม
เหย้า 1 นัด
ครั้งต่อไปปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ/หรือ ห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขัน
ในฐานะทีมเหย้า 3 นัด และ ตัด 3 คะแนน
หากเป็นการกระทาในลักษณะที่ยั่วยุ ทั้งด้วยการด่าทอหรือขว้างปาสิ่งของ หรือการแสดงป้าย อันจะเป็น
เหตุนาไปสู่ปัญหา กับกองเชียร์ของอีกองค์กรสมาชิกหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ภายในสถานที่จัดการแข่งขันองค์กร
สมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ มีโทษเช่นเดียวกันกับวรรคต้น
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
4.6 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด กระทาการใดๆ ที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทีมคู่
แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่แข่งขันภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทาหรือองค์กรสมาชิกทีมหย้า จะถูกปรับเงินดังนี้
ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ที่เรียกร้องมา
รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ
4.7 ขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือกองเชียร์ทีมคู่
แข่งขัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน จนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยจะถูกปรับเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000
บาท
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ทาให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลง องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อ
เหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา และถูกปรับแพ้
4.8 ก่อการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างกองเชียร์ องค์กรสมาชิก เดียวกัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งก่อนหรือ
ระหว่างหรือหลังจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนหรือสังคม รวมทั้งทาให้เสียภาพพจน์ของการแข่งขัน จะ
ถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
4.9 ทาร้ายบุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือไม่ก็ตาม จะถูกปรับ
เงิน 50,000 บาท หากการกระทาดังกล่าว เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กาย บาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ความตาย จะถูก
ปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่มีการเรียกร้องมา รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
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4.10 ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเหย้า หรือทีมเยือน ในสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของ
กองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และ อาจพิจารณาเพิ่มโทษ
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
หากการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ทาให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อ
เหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของกองเชียร์ทีมเยือน รับผิดชอบต่อค่าเสียหายของทรัพย์สินที่มีเกิดขึ้น
และรับผิดชอบต่อค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา รวมทั้งถูกปรับแพ้ เช่นเดียวกับข้อ 4.7 วรรคสอง
ส่วนกองเชียร์คู่กรณีที่ ไม่ได้ เป็นผู้ก่อเหตุก่อน แต่ได้กระทาการตอบโต้จนเหตุการณ์บานปลายออกไป
ให้มีโทษถูกปรับเงิน 50,000 บาท
4.11 กองเชียร์ทีมใดแสดงพฤติกรรมหรือกระทาการใดๆที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน หรือ ต่อบุคคลใด ใน
สถานที่จัดการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท
4.12 โทษตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หากมีการกระทาความผิดซ้าอีกในภายหลัง จะถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะ
โทษ ในบทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
5.สถานที่จัดการแข่งขัน
5.1 สนามแข่งขัน
5.1.1 กรณีที่องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า วางป้ายผู้สนับสนุนของ “สมาคม” หรือ “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” ไม่เป็นไป
ตามจานวน หรือตามผังที่กาหนดตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน มีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับจุดละ 10,000 บาท
ครั้งที่สองปรับจุดละ 20,000 บาท และปรับเพิ่มเงินเป็น 2 เท่า ในครั้งต่อๆไป
5.1.2 กรณีที่ใช้ป้ายผู้สนับสนุนเป็น แบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งโปรแกรมที่ใช้แสดงป้ายผู้สนับสนุน (A-Board) และ
ระยะเวลาการแสดงป้ายผู้สนับสนุนไปยัง “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” ก่อน หากไม่ส่ง จะถูกลงโทษ
กรณีส่งโปรแกรมแต่ปรากฏภายหลังว่า ไม่แสดงป้ายที่ส่งตามวรรคหนึ่ง หรือเกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ใน
ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งไม่ใช่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย จะถูกลงโทษ
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท และปรับเพิ่มเงินเป็น 2 เท่าในครั้งต่อๆไป
5.1.3 ห้ ามไม่ให้ องค์กรสมาชิกทีมเหย้ า จั ดวางป้ายภายในสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมี เนื้อหาเป็นการทาลาย
ภาพลักษณ์ของ “สมาคม” หรือ “ทีแอล” ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน จะถูกปรับ
เงิน
ครั้งแรกปรับ ตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับ ตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท
5.1.4 อุปกรณ์ของสนามแข่งขัน ไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฯ มีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท
5.1.5 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน ให้พร้อมสาหรับการแข่งขัน โดยจะต้องไม่ ใช้สถานที่
จัดการแข่งขัน สาหรับทากิจกรรมใดๆ ก่อนวันแข่งขัน 2 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” หากฝ่าฝืนจะ
มีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 100,000 บาท
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5.1.6 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นๆ เข้าไปในสนามแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน จนเป็นเหตุให้ผู้ตัดสิน
ต้องหยุดการแข่งขัน เพื่อระงับเหตุนั้น จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท
5.1.7 องค์กรสมาชิก มีความบกพร่องไม่อาจใช้สถานที่จัดการแข่งขัน ของตนจัดการแข่งขัน ในวันที่กาหนดได้ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด จะลงโทษปรับแพ้ และ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ “เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน” ตามที่จ่ายจริง และ ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือนตามที่จ่ายจริง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
5.1.8 พื้นสนามที่ใช้แข่งขันไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ พื้นสนามแข็งมาก หรือไม่เรียบหรือมีหญ้าปกคลุมไม่ทั่ว โดยเฉพาะ
บริเวณเขตโทษหรือเขตประตู หรือเส้นแสดงเขตต่างๆไม่ชัดเจน แต่ละกรณีมีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท
ครั้งทีส่ องห้ามใช้แข่งขันชั่วคราว
ครั้งทีส่ ามห้ามใช้ตลอดฤดูกาล
5.1.9 ไฟฟ้าส่องสว่างสาหรับใช้ส่องสนามแข่งขันขัดข้อง จนไม่สามารถดาเนินการแข่งขันต่อไปได้ ในกรณีหนึ่งกรณี
ใด ดังต่อไปนี้
(1) ไฟฟ้าส่องสนามขัดข้องมากกว่า 3 ครั้ง ในระหว่างการแข่งขัน
(2) ไฟฟ้าส่องสนามขัดข้องเป็นระยะเวลารวมกันทั้งหมดเกินกว่า 60 นาที
องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า มีโทษถูกปรับแพ้ และถูกปรับเงิน 50,000 บาท และ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
“เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน” ตามที่จ่ายจริง และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือน
ตามที่จ่ายจริง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า ต้องมีเครื่องปั่นไฟฟ้าสารอง หากไม่มี หรือ มีแต่ไม่สามารถใช้การได้ ปรับเงิน
50,000 บาท
5.1.10 กรณีฝนตกทาให้น้าท่วมขังสนามแข่งขัน
(1) หากฝนตกก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน หากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องจัดการระบายน้า
จนสามารถแข่งขันได้ ภายในเวลา 60 นาที นับตั้งแต่ฝนหยุดตก หากดาเนินการไม่ได้ ต้องถูกลงโทษปรับแพ้ และ
ถูกปรั บ เงิน 50,000 บาท และ ต้องจ่ ายค่าใช้จ่ายให้ แก่ “เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ” ตามที่จ่ายจริง และ ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือนตามที่จ่ายจริง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
(2) หากฝนตกระหว่างการแข่งขัน จนผู้ตัดสินต้องให้พักการแข่งขันไปเป็นการชั่วคราว เมื่อฝนหยุดตกแล้ว
ให้ดาเนินการระบายน้าที่ท่วมขังอยู่ออกไปจนสามารถใช้ทาการแข่งขันต่อได้ ภายใน 60 นาที นับตั้งแต่ฝนหยุดตก
หากเลยเวลาดังกล่าวไปแล้ว ยังไม่สามารถใช้สนามทาการแข่งขันได้ และโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องถูกลงโทษปรับแพ้
และถูกปรับเงิน 50,000 บาท และ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ “เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ” ตามที่จ่ายจริง และ ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือนตามที่จ่ายจริง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
5.2 สถานที่ทางาน และส่วนอานวยความสะดวก ในสถานที่จัดการแข่งขัน สาหรับใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันต้อง
เป็นไปตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน หากผิดระเบียบให้ปรับ
เงิน ดังนี้
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
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5.3 ส่วนอื่นใดที่นอกเหนือไปจากข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 กาหนดความผิดและโทษไว้ ดังนี้
5.3.1 ไม่ได้ จั ดทาป้ ายบอกเส้ น ทางการจราจร ไว้ในบริเวณที่จอดรถ และไม่มีผู้ ดูแลอานวยความสะดวกด้าน
การจราจรในบริเวณดังกล่าว หรือไม่ได้จัดที่จอดรถไว้ให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน บุคคลวีไอพี และทีมเยือน
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
5.3.2 นาลูกกีฬาฟุตบอลที่ด้อยคุณภาพ หรือ ไม่เป็นไปตามที่ข้อกาหนดในแต่ละรายการแข่งขัน มาใช้แข่งขัน
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
5.3.3 ไม่ได้แจ้งจานวนผู้เข้าชมการแข่งขันประจาวันนั้น ณ สถานที่จัดการแข่งขัน ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ ห รื อ
ประกาศผ่านระบบเสียงตามสายของสถานที่จัดการแข่งขัน ไปให้ผู้ชมในสถานที่จัดการแข่งขัน ได้ทราบก่อนหมดเวลาการ
แข่งขัน
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
5.3.4 ไม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการแข่งขัน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละนัดแล้ว
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
5.3.5 ไม่ได้จั ดให้ มีพื้น ที่ส่ ว นกลางหรื อ Mixed Zone ส าหรับให้ นัก กีฬาฟุตบอลได้พบกับสื่อมวลชนระหว่าง
ทางเดินออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อไปขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
5.3.6 ไม่มีการจัดสัดส่วนของอัฒจันทร์อย่างเป็นระบบ และแข็งแรง และมีที่นั่งวีไอพี เพื่อชมการแข่งขัน รวมทั้งไม่มี
ทางเข้า-ออก แยกไว้เป็นพิเศษ หรือไม่ได้จัดที่ว่างหรือจัดรั้วกั้นระหว่างที่นั่งของกองเชียร์ทีมเหย้า-ทีมเยือนกรณีที่นั่งเชียร์อยู่
ในอัฒจันทร์เดียวกันตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน หรือไม่ได้จัดที่นั่งสาหรับรับรองนัก กีฬา
ฟุตบอลทีมเยือนที่ไม่มีชื่อเล่นในวันนั้นเจ้าหน้าที่ทีมและวีไอพี มีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท
ครั้งทีส่ ามปรับ 30,000 บาท และห้ามใช้สถานที่จัดการแข่งขัน ชั่วคราว
5.3.7 ไม่ได้จัดให้มีธงประจาการแข่งขัน หรือ เพลงประจาการแข่งขัน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน สาหรับการเดินเข้าสู่สนามเพื่อการเริ่มแข่งขัน”
ครั้งแรกปรับกรณีละ 10,000 บาท
ครั้งที่สองปรับกรณีละ 20,000 บาท และปรับเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า ในครั้งต่อๆไป
5.3.8 ไม่จัดรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ไป-กลับ ระหว่างสนามบินหรือสถานีรถไฟหรือสถานีรถทัวร์
ปรับอากาศ กับโรงแรมที่พักหรือสถานที่จัดการแข่งขัน ตลอดจน ไป-กลับ ระหว่างโรงแรมที่พักกับสถานที่จัดการแข่งขัน
ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้ง มีโทษถูกปรับเงินนัดละ 10,000 บาท
5.3.9 ไม่ได้จัดให้กองเชียร์ทีมเหย้าและทีมเยือน ไปนั่ง และ/หรือ ดาเนินกิจกรรมการเชียร์ที่อัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามกับ
อัฒจันทร์หลัก ด้วยการจัดให้กองเชียร์ทีมเยือนอยู่ด้านขวามือของผู้นั่งชมในอัฒจันทร์หลัก และกองเชียร์ทีมเหย้าอยู่ด้าน
ซ้ายมือของอัฒจันทร์เดียวกันกับทีมเยือน เว้นแต่สภาพของอัฒจันทร์กับความปลอดภัย ในการเดินทางกลับของทีมเยือน
หลังจากจบการแข่งขันแล้วอาจเป็นปัญหา ก็อนุโลมให้จัดอัฒจันทร์ที่นั่ง ที่แตกต่างไปจากข้อกาหนดนี้ได้ หากไม่ดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ มีโทษดังนี้
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ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 30,000 บาท
5.3.10 ต้องจัดที่นั่งสาหรับเจ้าหน้าที่ทีมเยือน บุคคลสาคัญ ตลอดจน “สมาคม” หรือ “ทีแอล” และ เจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับเงินดังนี้
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับเงินครั้งละ 30,000 บาท
5.3.11 กรณีโฆษกสนามเหย้าหรือบุคคลใด ใช้เ ครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่น ประชาสัมพันธ์ในสถานที่จัดการ
แข่งขัน ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ในลักษณะยั่วยุ หยาบคาย เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิว หรือ
ปลุกระดมบุคคลใด หรือกองเชียร์ของทีมตน อันอาจนาไปสู่เหตุการณ์รุนแรง หรือทาให้เสียภาพลักษณ์ของ “สมาคม” หรือ
“ทีแอล” หรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องโทษ ดังนี้
ครั้งแรกปรับ 20,000 บาท
ครั้งต่อไป ปรับเงินครั้งละ 40,000 บาท
และ ไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 2 นัด
5.3.12 ต้องจัดรถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อรองรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินของ
นักกีฬาฟุตบอลหรือผู้ชม จานวน 2 คัน หรือ ตามจานวนที่กาหนดไว้ในระเบี ยบข้อบังคับการแข่งขันรายการนั้น ก่อนเริ่ม
เวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที มิฉะนั้นจะถูกปรับ
ครั้งแรก 20,000 บาท
ครั้งต่อไป ครั้งละ 30,000 บาท
กรณีที่รถพยาบาลมาไม่ทันตามกาหนดระยะเวลาข้างต้น และได้ล่วงเลยระยะเวลาเริ่มการแข่งขันไป ให้เป็นดุลพินิจ
ของผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะเลื่อนระยะเวลาเริ่มต้นการแข่งขันออกไปได้ครั้งละ 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ต้องถูกปรับเงิน
40,000 บาท หากมีการกระทาความผิดซ้าอีก ในการแข่งขันนัดอื่นให้เพิ่มโทษปรับเงินเป็นสองเท่า
กรณีที่ล่วงเลยระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ อนุญาตให้จัดการแข่งขันในนัดนั้น องค์กรสมาชิก ทีมเหย้า
ต้องถูกปรับเป็นแพ้ตามระเบียบการปรับแพ้ และ ถูกปรับเงิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ นอกจากจะต้องรับโทษตามวรรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ด้วย
5.3.13 ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาเริ่มการแข่งขัน ทั้งในครึ่งเวลาแรกและครึ่งเวลาหลัง ให้เป็นไปตามเวลาที่ทาง
ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด กาหนดไว้เพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังผู้ชมทางบ้านได้
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
และ ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ ผู้เสียหายเรียกร้อง
ครั้งที่สองปรับ 30,000 บาท
และ ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ ผู้เสียหายเรียกร้อง
ครั้งต่อไปปรับเงินครั้งละ 50,000 บาท
และ ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด หรือ ผู้เสียหายเรียกร้อง
5.3.14 ในวันแข่งขัน หากองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าจัดกิจกรรมใดๆภายในสนามแข่งขัน ทั้งก่อนเวลาเริ่ม การ
แข่งขัน หรือระหว่างพักครึ่งเวลาการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ฝ่ายจัดการแข่งขัน ” หรือ “เจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน” ก่อนมีโทษ ดังนี้
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561
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ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท
5.3.15 จาหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันให้กับกองเชียร์ของทีมเยือน ในราคาที่สูงกว่าที่จาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป
ในที่นั่งอัฒจันทร์เดียวกัน หรือจัดตั๋วเข้าชมให้กับทีมเยือน ในปริมาณที่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
แข่งขัน หรือไม่แจ้งราคาตั๋วที่จาหน่ายหน้าสถานที่จัดการแข่งขัน ในวันแข่งขันไปให้ “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” ทราบ หรือไม่แจ้ง
ให้ “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วนั้นไปจากเดิมที่แจ้งไว้ แต่ละกรณีมีโทษดังนี้
ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท
5.3.16 องค์กรสมาชิกใดที่เป็นทีมเหย้า ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อ ให้กองเชียร์เข้าชมการ
แข่งขันเกินความจุของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือ แจ้งจานวนผู้ชมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกปรับเงิน ดังนี้
ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า ของครั้งก่อนๆ และ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากมีเหตุเกิดขึ้นกับบุคคลใด หรือ
มีผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา
5.3.17 องค์กรสมาชิกใดที่เป็นทีมเหย้า ปล่อยปละละเลยให้กองเชียร์ อยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้จัดไว้ให้เป็นที่นั่ง จะถูก
ปรับเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท
5.3.18 ความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน
(1) บกพร่องในการตรวจเช็คหรือควบคุมไม่ให้กองเชียร์หรือบุคคลใด นาขวดน้า พลุ ประทัดดอกไม้ไฟ หรือ
วัสดุที่สามารถนาไปใช้ในการทาร้ายกันได้ เข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขัน หรืออัฒจันทร์ จะถูกปรับเงิน 30,000
บาท ถึง 50,000 บาท
(2) หากองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า ไม่สามารถป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทาในสถานที่
จัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพลบต่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ จะถูก
ลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ/หรือ ห้ามจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัดเป็น
อย่างน้อย จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ผ่านการรับรองจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
(3) หากองค์กรสมาชิกที่เป็ นทีมเหย้า มีข้อบกพร่องในระบบงานรักษาความปลอดภัย ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะถูกลงโทษปรับเงิน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง
100,000 บาท และ/หรือ ห้ามจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัดเป็นอย่างน้อย จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นให้ผ่านการรับรองจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
(4) บกพร่องปล่อยให้กองเชียร์กลุ่มบุคคลหรือบุคคล นาป้ายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุหรือดูหมิ่นทีมคู่
แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนาป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ในลักษณะของการดู
ถูก ดูหมิ่น หรือลดความน่าเชื่อถือต่อ “สมาคม” หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กร
สมาชิกต้นสังกัดกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทา และ/หรือ องค์กรสมาชิกทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทาจะถูกปรับเงิน
30,000 บาท ถึง 50,000 บาท
(5) ปล่อยให้มีการขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม บุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขันจนอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่ป ลอดภัย และไม่ส ามารถออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน เกินกว่า 1 ชั่ว โมง นับแต่ก่อเหตุ จะถูกปรั บ
50,000 บาท
(6) บกพร่องปล่อยให้บุคคลอื่นใด ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือ
ห้องพักของทีมคู่แข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน องค์กรสมาชิกทีมเหย้าจะถูก
ปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท
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6.กรณีเพิ่มการตัดคะแนนองค์กรสมาชิก (ทีม) และโทษจากความผิดในกรณีอื่น
6.1 มี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รสมาชิ ก ได้ ป ลอมแปลงเอกสารขององค์ ก รสมาชิ ก น าส่ ง ให้ กั บ
“ทีแอล” ถูกตัดคะแนน 3 คะแนน
6.2 องค์กรสมาชิกใดไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นใดอันเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของนัก กีฬาฟุตบอลหรือ
เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ ทีมได้ยื่นร้องเรียนไปยัง “อนุญาโตตุลาการ” หาก “อนุญาโตตุลาการ”
พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรสมาชิกปฏิบัติผิดสัญญาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างจริง ให้แจ้ง “สมาคม” ทราบแล้วให้ “สมาคม”
ดาเนินการแจ้งไปยังธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกัน เพื่อขอรับเงินนามาจ่ายให้กับนักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ต่อไป
การดาเนินการดังกล่าว หากมีเงินประกันคงเหลือ “สมาคม” จะส่งคืนเงินที่เหลือนั้นให้กับองค์กรสมาชิก
แต่ถ้าหากเงินประกันไม่พอ จะแจ้งให้องค์กรสมาชิกทราบและพิจารณาจ่ายเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ ให้กับนัก กีฬา
ฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแจ้งให้ “สมาคม” ทราบและพิจารณาลงโทษเพิ่มต่อไป
ในระหว่างที่ดาเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เรื่องการค้างจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ข้างต้น “สมาคม” อาจ
พิจารณางดจ่ายเงินสนับสนุนแก่ องค์กรสมาชิก จนกว่าจะมีการดาเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ที่เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ต่อกรณีที่ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นเร่งด่วน “สมาคม” มีสิทธิที่จะนาเงินสนับสนุน ใน
ส่วนที่จะให้แก่ องค์กรสมาชิก ไปชาระค่าจ้างหรือค่าตอบแทนค้างจ่าย โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก องค์กร
สมาชิกนั้นๆ ทั้งนี้ การกระทาของ “สมาคม” ให้ถือเป็นที่สุด
6.3 ถ้า “อนุญาโตตุลาการ” ตามข้อ 6.2 ศาล หรือฟีฟ่า แล้วแต่กรณี ชี้ขาดหรือพิพากษาว่าองค์กรสมาชิกปฏิบัติผิด
สัญญาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทีมหรือนักกีฬาฟุตบอลจริง องค์กรสมาชิกต้องถูกตัดคะแนนสะสม 6 คะแนน การตัด
คะแนนสะสมให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ถ้าองค์กรสมาชิกได้ชาระเงินแก่คู่กรณีครบถ้วนตามคาชี้ขาดหรือคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความตามที่คกู่ รณีตกลงกันภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ยกโทษตัดคะแนนสะสมทั้งหมด
(2) เมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระหนี้แล้ว องค์กรสมาชิกไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่คู่กรณี และถ้าผลคาชี้ขาดหรือผลคา
พิพากษาแจ้งในระหว่างฤดูกาลแข่งขันให้ตัดคะแนนสะสมในฤดูแข่งขันนั้น หรือ คาชี้ขาดหรือผลคาพิพากษานั้นแจ้ง
หลังจากฤดูแข่งขันให้ตัดคะแนนสะสมในฤดูกาลต่อไป
6.4 ข้อกาหนดประกอบการลงโทษว่าด้วย “ความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษด้วยการห้ามไม่ให้ กอง
เชียร์ของตนเองเข้าชมการแข่งขัน”
(1) เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษจะต้องดาเนินการ ทุกวิถีทางอย่างเต็มกาลังความสามารถใน
การห้ามไม่ให้กองเชียร์ของตนเองเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในนัดที่ถูกลงโทษ
(2) ถ้าปรากฏชัดเจนว่า มีกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกตนเอง แฝงตัวเข้าไปชมการแข่งขันหรือ มีบุคคลใด ที่
เชียร์ องค์กรสมาชิกของตนเข้าไปชมการแข่งขันด้วย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกนั้นในการเชิญตัวบุคคลนั้นออก
จากสถานที่ จั ด การแข่ ง ขั น โดยการประสานกั บ องค์ ก รสมาชิ ก ที ม เหย้ า และผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น (MATCH
COMMISSIONER)
(3) หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ ไม่ดาเนินการ ตามข้อ 6.4 (2) จะถูกลงโทษเพิ่มเป็นสองเท่า ทั้งนี้ ให้
เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER) ในการรายงานความผิด
6.5 ค่าปรับที่เกิดขึ้นทุกกรณีเป็นความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกที่ต้องชาระให้กับ “สมาคม” ถ้าองค์กรสมาชิก
ใดไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 5 ต่อเดือนของค่าปรับด้วย จนกว่าจะชาระ
เงินค่าปรับ
กรณีองค์กรสมาชิก ไม่ชาระเงินค่าปรับของ นักกีฬาฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าที่ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งบทลงโทษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทาการแข่งขัน หรือ ทาหน้าที่ จนกว่าจะชาระค่าปรับเสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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“สมาคม” จะงดการจ่ายเงินสนับสนุนในส่วนที่จะให้แก่ องค์กรสมาชิกนั้น จนกว่าจะชาระค่าปรับทั้งหมดที่
ค้างจ่ายแล้วเสร็จ
“สมาคม” อาจหักเงินสนับสนุนในส่วนที่จะให้แก่ องค์กรสมาชิก เพื่อไปชาระค่าปรับค้างจ่าย และ จะ
จ่ายเงินส่วนที่เหลือส่งมอบคืนแก่ องค์กรสมาชิกนั้นก็ได้ แต่ถ้ามีหนี้ ส่วนที่เงินสนับสนุนขาดไม่เพียงพอต่อการชาระ
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
กรณีไม่ชาระเงินค่าปรั บของนัก กีฬาฟุตบอลภายในกาหนด 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม
“สมาคม” จะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลทันที
6.6 ในกรณีที่สิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันประจาปีแล้ว หากนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ หรือองค์กรสมาชิก ที่ได้รับ
ใบแดง หรือถูกลงโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท หรือ “คณะกรรมการ” อื่นใดที่ “สมาคม” แต่งตั้ง และยังมี
โทษติดค้างอยู่ ให้มีผลผูกพันถึงในฤดูกาลถัดไปส่วนโทษพั กการแข่งขันจากการคาดโทษด้วยใบเหลืองให้ยกเว้น และค่าปรับ
ให้คงเดิม
6.7 กรณีที่นักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรสมาชิกใดได้ว่าจ้างให้ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน ทาหน้าที่ตัดสิน
ให้ผลการแข่งขันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรสมาชิก ตนหรือองค์กรสมาชิก อื่น จะมีโทษตามที่ คณะกรรมการพิจารณา วินัย
มารยาท ของ “สมาคม”กาหนด
6.8 องค์กรสมาชิกที่เข้าร่ วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และ รายการอื่นๆ ของสมาคม ต้องเป็นนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะมีโทษ ดังนี้
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปภายใน 30 วัน นับแต่การปรับเงินครั้งแรก หากยังไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จต้องถูกปรับเงิน
100,000 บาท และ จะถูกปรับเงินเดือนละ 10,000 บาท จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
6.9 ไม่ส่งงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา 1 ปีขององค์กรสมาชิกให้ “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” ตามระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการจัดการแข่งขันฯ
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท
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บทที่ 4 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
การพิจารณาลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและข้อประท้วงการ
แข่งขันฟุตซอล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นตาม “ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขัน ฟุต
ซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561” ที่ “สมาคม” ได้ประกาศใช้ แล้วให้นาเสนอ
ผลการพิจารณา เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 5 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษสาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด
การพิจารณาลงโทษสาหรับการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลชายหาด ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและข้อ
ประท้วง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจ ารณาความผิดที่เกิดขึ้นตาม “ระเบียบการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลชายหาด” ที่
“สมาคม” ได้ประกาศใช้ แล้วให้นาเสนอผลการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 6 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาดของ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561
การพิจารณาลงโทษ หรือการประท้วงหรือร้องเรียน สาหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน หรือ
คณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่ได้ รับ
การแต่งตั้งจากสมาคมแล้วแต่กรณี พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นตาม “ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561” ที่ “สมาคม” ได้ประกาศใช้ แล้วให้นาผลการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
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