ระเบียบการแขงขัน
และ

ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
การแขงขันเอไอเอส ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ประจําป 2559
“AIS Futsal Thailand League 2016”

บทนํา
บริ ษั ท ฟุ ต ซอลไทยลี ก จํ า กั ด เป น ผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ จั ด การแข ง ขั น กี ฬ า ฟุ ต ซอลลี ก อาชี พ รายการ
“เอไอเอส ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ประจําป 2559” จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารจัดการแขงขันเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
กีฬาฟุตซอลอยางยั่งยืน
เพื่อใหการจัดการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตั้งไว บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จํากัด จึงไดจัดทํา “ระเบียบการแขงขัน และ ระเบียบการ
พิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง การแขงขันเอไอเอส ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ประจําป 2559”ขึ้น
บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จํากัด ขอขอบคุณการกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และ ผูบริห ารสโมสรฟุตซอล ทุก องคกร ที่กรุณาใหความสนับสนุนและขอคิดเห็นตางๆ
จนทํ า ให ร ะเบี ย บการแข ง ขั น ฯ นี้ มี ค วามสมบู ร ณ พร อ มเป น เอกสารอ า งอิ ง ในการแข ง ขั น รายการ
“เอไอเอส ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ประจําป 2559” ตอไป
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ระเบียบการแขงขัน เอไอเอส ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ป 2559
AIS Futsal Thailand League 2016

หมวดที่ 1 ขอกําหนดในการเขารวมการแขงขัน
ขอ.1 คุณสมบัติของทีมที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมการแขงขัน
สโมสรที่ มี สิ ท ธิ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น ต อ งเป น สโมสรสมาชิ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติค รบถ ว นตามที่ กํ า หนดไว
สโมสรจะสามารถส ง ที ม เข าร วมการแข ง ขั นฟุ ตซอลลีก อาชี พ รายการ ฟุต ซอลไทยแลนด ลี ก หรือ รายการ
ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1 แลวแตกรณีได ก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตมาตรฐาน (License) ใหเขารวมการแขงขั น
จากคณะกรรมการจัดการแขงขันแลวเทานั้น
ขอ.2 คุณสมบัติของทีมที่จะเขารวมการแขงขัน
2.1 สโมสรที่มีสิทธิสงทีมเขารวมการแขงขัน ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ป 2559 จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.1.1 เป นสโมสรที่มี คะแนนรวมตามการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 1 ถึงอันดับ ที่ 12 ของการ
แขงขัน ฟุตซอลไทยแลนดพรีเมียร ลีก ป 2558 และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ จากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
2.1.2 เปนสโมสรที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 1 และอันดับ ที่ 2 ของการ
แขงขันฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1 ป 2558 และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ จากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
2.1.3 ให มี สโมสรเขาร วมการแขงขัน 14 สโมสร หากมีสโมสรผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไมครบ 14 สโมสร ใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเพิ่มหรือลดจํานวนทีมที่เขาแขงขันได
2.2 สโมสรที่มีสิทธิสงทีมเขารวมการแขงขัน ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1 ป 2559
2.2.1 เป น สโมสรที่ มี ค ะแนนรวมตามการจั ด อั น ดั บ อยู ใ นอั น ดั บ ที่ 13 และอั น ดั บ ที่ 14
ของการแขงขัน ฟุตซอลไทยแลนดพรีเมียร ลีก ป 2558 และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
2.2.2 เปนสโมสรทีม่ ีคะแนนรวมตามการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 8 ของการแขงขัน
ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1 ป 2558
2.2.3 อั น ดั บ ที่ 9 และอั น ดั บ ที่ 10 ของการแข ง ขั น ฟุ ต ซอลไทยแลนด ดิ วิ ชั่ น 1 ป 2558
ตองคัดเลือกกับทีมสมัครใหม
2.2.4 ใหมีส โมสรเขารวมการแขง ขัน 10 สโมสร หากมีส โมสรผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
หรือเหตุอื่นใดทําใหมีสโมสรเขารวมการแขงขัน ไมครบ 10 สโมสร ใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเพิ่มหรือลด
จํานวนทีมที่เขาแขงขันได
ขอ.3 คุณสมบัติของเจาหนาที่ประจําทีม
3.1 เจาหนาที่บริหาร
3.1.1 ควรเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะ และทักษะเหมาะสมในการบริหาร สโมสรกีฬาอาชีพ
3.1.2 ตองไมเปนผูบริหาร ในองคกรสมาชิกอื่น ที่รวมแขงขัน ฟุตซอล ลีกเดียวกัน
3.2 ผูฝกสอน
3.2.1 หัวหนาผูฝกสอน ในรายการ ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ตองมีประกาศนียบัตรฟุตซอลตั้งแต
ระดับ Level-1 หรือเทียบเทา ของ AFC – FIFA
3.2.2 หัวหนาผูฝกสอน ในรายการ ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1 ตองมีประกาศนียบัตรฟุตซอล
ที่สมาคมฟุตบอลฯ รับรอง
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ขอ.4 คุณสมบัติของนักฟุตซอล
4.1 ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นสั ง กั ด สโมสร โดยถู ก ต อ งตามระเบี ย บ มี สั ญ ญาว า จ า ง และการประกั น ชี วิ ต
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
4.2 นั ก ฟุ ตซอลที่ สั ง กั ดสโมสรใด และสโมสรนั้น มิไดสง ทีม เขาแขง ขัน หรือ สงทีม แตมิไดสง ชื่อ ผูนั้ น
เขารวมแขงขัน นักฟุตซอลผูนั้น สามารถเขารวมการแขงขันกับทีมอื่นได โดยสัญญายืมตัว การขึ้นทะเบียนใหแนบ
สัญญายืมตัวตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
4.3 นักฟุตซอลที่สัญญาวาจางสิ้นสุดลง สามารถยายสังกัดไดโดยอิสระ
4.4 นักฟุตซอลที่ยายสังกัดใหม ตองทําสัญญาวาจางกับสโมสรใหม ยื่นจดทะเบียนใหถูกตอง และตองอยู
สังกัดสโมสรนั้นตลอดอายุสัญญา เวนแตจะมีการยกเลิกสัญญาโดยถูกตอง นักฟุตซอลผูนั้น จึงจะยายไปสังกัดอื่นได
4.5 นั ก ฟุ ตซอล และเจ าหน าที่ ตามระเบียบนี้ ตอ งไมอยูร ะหว างที่ ถูก ลงโทษ ห ามรวมการแขง ขั น
หรือยุงเกี่ยวกับการแขงขัน จาก สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ การกีฬาแหงประเทศไทย AFC FIFA
4.6 อนุญาตใหนํานักฟุตซอล สัญชาติตางประเทศ เขารวมการแขงขันได โดยตองปฏิบัติตามระเบียบการ
โอนยายของ ฟฟ า อยางถูก ต อง และขึ้ นทะเบียนสัง กัดสโมสร โดยมีสัญญาวาจางระหวางกันเรียบรอยถูกตอ ง
จึงจะมีสิทธิเขารวมการแขงขันได และนักฟุตซอลตางประเทศดังกลาว จะตองอยูภายใตกฎระเบียบการแขงขั น
และระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมด เชนเดียวกับนักฟุตซอลไทยทุกประการ
4.7 นักฟุตซอลไทย ที่ยายไปแขงขันในตางประเทศ หากประสงคจะกลับมาสังกัดสโมสรในประเทศไทย
ตองดําเนินการตามระเบียบโอนยายของ ฟฟา (FIFA) กอน จึงจะขึ้นทะเบียนสังกัดสโมสรใหมในประเทศไทยได
4.8 ไม อ นุญ าตให นัก ฟุ ตซอลที่ ขึ้นทะเบียนเขารวมการแขง ขันฟุตซอลลีก อาชีพ ของประเทศไทยแลว
ไปแขงขันฟุตซอล หรือฟุตบอล รายการอื่นๆ ในระหวางฤดูกาลแขงขันฟุตซอลลีกอาชีพ หากฝาฝน นักฟุตซอลผูนั้น
อาจจะถูกตัดสิทธิเขารวมการแขงขัน หากสโมสรตนสังกัดรวมกระทําผิด หรือไมหามปราม อาจถูกลงโทษรวมดวย
ยกเวนรายการที่ ฝายจัดการแขงขัน อนุญาตอยางเปนทางการ
4.9 หากสโมสรใด สง นักฟุตซอลที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามระเบียบการแขง ขันนี้ เขารวมการแขงขั น
หรือลงทําการแขงขันโดยเจตนาหรือไมก็ตาม เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันทราบ สามารถพิจารณาโทษสโมสร
ที่กระทําไดโดยปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันนัดนั้นๆ ใหนับประตูเสียตามที่เสียไปแลว แตตองไมต่ํากวา 2 ประตู
และประตูไดเปน 0 ประตู สวนคูแขงขันใหถือวาชนะได 3 คะแนน ประตูไดตามที่ทําไดแตไมนอ ยกวา 2 ประตู
ประตูเสียเปน 0 ประตู
4.10 การคางจายเงินเดือนนักกีฬา ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นักกีฬาสามารถทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน ใหพิจารณา ลงโทษสโมสร สั่งใหชดใชความเสียหายใหกับนักกีฬา และบอกเลิกสัญญาได
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หมวดที่ 2 กฎ กติกา และระเบียบการแขงขัน
ขอ.5 กฎ และกติกาของการแขงขัน
5.1 ใชกฎ และกติกา ของ ฟฟา ที่สมาคมฯประกาศใชแลว
5.2 เวลาแขงขัน ครึ่งละ 20 นาที และพักครึ่งไมเกิน 15 นาที
ขอ.6 การตัดสิน
6.1 ใชผูตัดสินฟุตซอล ของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
6.2 กรณีมีก ารกระทําฝาฝน กฎ กติ ก า ระเบี ยบ และขอ บัง คับ ที่ใชในการแขง ขันอันกอ ใหเ กิดความ
เสื่อมเสีย เสียหายตอวงการฟุตซอล ใหผูตัดสินและเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ทํารายงานเสนอ คณะอนุกรรมการ
พิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง เพื่อพิจารณาโทษ หรือออกมาตรการจําเปนเพื่อแกไขปญหา ใหการแขงขัน
ดําเนินตอไปดวยดี คณะกรรมการฯ มีสิทธิพิจารณาโทษบุคคลใดๆทีก่ ระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อมเสีย เสียหาย
ตอวงการฟุตซอล แมจะมิไดกําหนดไวเปนความผิดโดยชัดแจง ใน กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่ใชในการแขงขันนี้
6.3 เมื่อ คณะกรรมการฯตามขอ.6.2 ตัดสินลงโทษอยางใด อยางหนึ่ง แล ว หากสโมสร หรื อผู มีสวนได
สวนเสีย ไมเห็นดวย สามารถอุทธรณ ตอ คณะกรรมการจัดการแขงขันได ภายใน 24 ชั่วโมง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด ทุกฝายตองเคารพ และปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ขอ.7 การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1 สโมสร เจาหนาที่ นักกีฬา ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ การแขงขัน หากมีการกระทําใด ละเมิด
ระเบียบการแขงขัน สโมสรสมาชิกมีสิทธิยื่นประทวงได
7.2 ให คณะอนุก รรมการพิ จ ารณามารยาท วิ นัย และข อ ประท วง มี ห น าที่ พิ จ ารณา มารยาท วินั ย
และขอประทวงตางๆ มีสิทธิพิจารณาปรับเงิน หรือลงโทษดวยประการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
7.3 ไมอนุญาตใหประทวงผลการแขงขัน
7.4 การประท วงต อ งทํ าเป นลายลั ก ษณอัก ษร พรอ มหลัก ฐานประกอบและเงินประกันการประทวง
จํา นวน 5,000.- บาท (ห า พั น บาทถ วน) เงิ นนี้ จ ะคืน ใหเ มื่อ การประทว งเปน ผล หนั ง สื อ ประทว งต อ งสง ถึ ง
คณะกรรมการฯ หรื อ ผูที่ ได รับ มอบหมาย ภายใน 48 ชั่วโมง(ไมนับ วันหยุดราชการ) หลัง การแขงขันสิ้นสุดลง
ลงนามโดย ประธานองคกรสมาชิก หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
7.5 เมื่อคณะกรรมการฯไดรับหนังสือประทวง ใหจัดสงสําเนาหนังสือใหผูถูกประทวงทราบ และมาชี้แจง
ตอคณะกรรมการฯ ภายใน 48 ชั่วโมงนับแตไดรับแจง
7.6 การจัดสงเรื่องใหผถู ูกประทวง สามารถสงทางโทรสาร ไปรษณีย ลงทะเบียน (EMS) e-mail และใหถือ
วันเวลาที่ปรากฏในเอกสารเปนหลักฐาน
7.7 กรณีคณะกรรมการฯเห็นสมควร ใหไตสวนขอเท็จจริงใดๆ อาจเชิญผูเกี่ยวทุกฝายมาใหการโดยบันทึก
คําใหการไว หากผูถูกประทวงไมมาชี้แจงใดๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนด ถือ วาไมประสงคชี้แจงใดๆทั้งสิ้น
7.8 คําตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ.8 การคิดคะแนน
8.1 ทีมชนะจะได 3 คะแนน เสมอกันไดทีมละ 1 คะแนน ทีมที่แพจะไมไดคะแนน
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ขอ9. การจัดอันดับ
9.1 ทีมที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเปนทีม ชนะเลิศ
9.2 จัดอันดับที่ตามคะแนนรวมที่ได หากมีคะแนนรวมเทากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลใหพิจารณาเรียงอันดับดังนี้
9.2.1 พิจารณาผลการแขงขันของทีมที่มีคะแนนเทากัน (Head to Head)
9.2.2 จํานวนครั้งที่ชนะ ของทีมที่มีคะแนนเทากัน
9.2.3 ผลตางประตู ได-เสีย รวม
9.2.4 ประตูไดรวม
9.2.5 จับสลากเพื่อจัดอันดับ
9.2.6 ใหพิจารณาเรียงลําดับ เมื่อตัดสินหาอันดับไดแลวใหยุติพิจารณาขอตอไป
9.3 ตารางคะแนนระหวางฤดูกาล ใหใช เกณฑ
9.3.1 คะแนนรวม
9.3.2 ผลตางประตู ได- เสีย รวม
9.3.3 ประตูไดรวม
9.3.4 ครองอันดับรวม
ขอ.10 การขึ้นชั้น และลดชั้น
10.1 ทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ เปนอันดับที่ 13 และอันดับที่ 14 ของ ฟุตซอลไทยแลนด ลีก
ป 2559 จะถูกลดชั้นลงไปแขงขัน ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1 ป 2560
10.2 ทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ เปนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของ ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1
ป 2559 จะไดเลื่อนขึ้นไปแขงขัน ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ป 2560
10.3 ทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ เปนอันดับที่ 9 และอันดับที่ 10 ของ ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1
ป 2559 จะลดชั้นไปแขงรอบคัดเลือกกับสโมสรที่สมัครใหม ป 2560
ขอ.11 การลงโทษทีม และนักฟุตซอล
11.1 ทีมที่ไมมาแขง ขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด หรือทีมที่ม าถึงสนามแลวแตไมพ รอมที่จ ะ
ลงแขงขัน ภายในเวลาที่กําหนด จะถูกปรับเปนแพ เสีย 2 ประตู และถูกหักคะแนน 3 คะแนน สวนคูแขงขันเปน
ผูช นะได 3 คะแนน ประตู ได 2 ประตู หากไม พ ร อ มทั้ ง 2 ทีม ให ป รั บ เป น แพ ทั้ง คู เสี ย 2 ประตู ทั้ง 2 ที ม
ถูกหักคะแนน 3 คะแนน ทั้ง 2 ทีม และถูกปรับเงิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) รวมทั้งตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหกับสโมสรคูแขงขัน ฝายจัดการแขงขันและอื่นๆดวย
หากการไมมาแขงขันหรือมาแลวไมพรอมลงแขงขัน มีเหตุอันควร หรือเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะพิจารณาเปนอยางอื่น
11.2 ในวันที่กําหนดใหแตละทีมทําการแขงขัน ทีมตองพรอมที่จะลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสนาม
แข ง ขั น ที่ กํ า หนด ที ม ใดลงสนามแข ง ขั น แล ว เหลื อ ผู เ ล น ในสนามน อ ยกว า 3 คน ให ป รั บ ที ม นั้ น เป น แพ
และถู กหักคะแนน 3 คะแนน โดยใหนับ ประตูเสียตามที่เ สียไปแลว หากเสียต่ํากวา 2 ประตูใหนับเปน 2 ประตู
นับประตูไดเปน 0 สวนคูแขงชนะได 3 คะแนน ประตูไดตามจํานวนที่คูแขงขันเสียแตไมต่ํากวา 2 ประตู
11.3 กรณีที่ทีมใดไมลงทําการแขงขัน หรือไมรวมการแขงขันตอจนหมดเวลา หรือนักกีฬา ผละจากการ
แข ง ขั น หรื อ เจ า หน า ที่ ที ม หรื อ นั ก กี ฬ าที ม นั้ น ๆ เป น ต น เหตุ ใ หก ารแข ง ขั น ยุ ติ ล งตามรายงานของผู ตั ด สิ น
ใหป รับ ทีม นั้นเป นแพ และหั ก 3 คะแนน ประตู ได- เสี ย ให เ ป นไปตาม ขอ . 11.2 และปรับ 30,000.- บาท
(สามหมื่นบาทถวน) การลงโทษเพิ่มอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณา มารยาท วินัย และขอ
ประทวง
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11.4 การถอนทีมระหวางการแขงขัน ตองทําเปนลายลักษณอักษรโดยประธานสโมสร หรือผูไดรับมอบ
อํานาจ การถอนทีมจะถูกปรับ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และหามเขารวมการแขงขันฟุตซอลที่สมาคม
กีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ จัดขึ้นทุกรายการมีกําหนด 2 ป และตองสงคืนเงินบํารุงทีมที่ไดรับไปทั้งหมด
11.5 ถาทีมใดจัดนักกีฬาที่ไมมีสิทธิตามระเบียบการแขงขันนี้เขารวมการแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพใน
การแขงขัน ไมวาจะมีการประทวงหรือไมก็ตาม โดยกําหนดโทษตาม ขอ 4.9
11.6 นักกีฬาจะถูกหักคะแนนตามเกณฑตอไปนี้
11.6.1 ไดรับใบเหลือง ถูกหัก 2 คะแนน
11.6.2 ไดรับใบแดง (2 เหลือง) ถูกหัก 4 คะแนน
11.6.3 ไดรับใบแดงโดยตรง ถูกหัก 6 คะแนน
11.6.4 ไดรับใบเหลือง แลวไดรับแดงโดยตรงอีก ถูกหัก 8 คะแนน
11.6.5 ไดรับใบแดง (กอเหตุรุนแรง วิวาท ทํารายรางกายผูอื่น) ถูกหัก 12 คะแนน
11.7 นักฟุตซอลจะถูกพักการแขงขัน และโทษอื่นๆ ดังนี้
11.7.1 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 6 คะแนน พักการแขงขันนัดตอไป 1 นัด
11.7.2 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 12 คะแนน พักการแขงขันนัดตอไป 2 นัด
11.7.3 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 18 คะแนน พักการแขงขันนัดตอไป 3 นัด
ปรับเงิน 2,000.- บาท
11.7.4 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 24 คะแนน พักการแขงขันนัดตอไป 3 นัด
ปรับเงิน 4,000.- บาท
11.7.5 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 30 คะแนน พักการแขงขันนัดตอไป 3 นัด
ปรับเงิน 8,000.- บาท
11.8 หากเกิดเหตุ ใดๆขึ้ น นอกเหนือ จากที่ไดระบุไวอันถือ วาเปนการปฏิบัติไมเ หมาะสม ของนักกีฬา
เจาหนาที่ทีม หรือกองเชียร ตามรายงานของผูตัดสินหรือผูควบคุมการแขงขัน (ไมถูกเหลือง-แดง) ใหผูควบคุมการ
แข ง ขั น รายงานความผิ ด นั้ น ต อ คณะกรรมการฯ โทษหั ก คะแนน หรื อ ปรั บ เงิ น สามารถกระทํ า ได โ ดย
คณะกรรมการฯ
11.9 การลงโทษใดๆ แก นักกีฬา เจาหนาที่ทีม หรือสโมสร ที่คณะกรรมการฯดําเนินไป สามารถอุทธรณ
ตอคณะกรรมการบริหารฟุตซอลได คําตัดสินของคณะกรรมการบริหารฟุตซอลถือเปนสิ้นสุด
11.10 ค าปรั บ ที่ เ กิ ดขึ้ น ให ส โมสรตนสั ง กัด เปนผูรั บ ผิดชอบชําระแทน โดยชํา ระไมน อ ยกวา 3 วั น
กอนวันแขงขัน มิฉะนั้นจะลงทําการแขงขันไมไดจนกวาจะชําระเงินแลว
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หมวดที่ 3 การขึ้นทะเบียน
ขอ.12 การสงรายชื่อผูเลน - เจาหนาทีท่ ีม
12.1 ฟุตซอลไทยแลนด ลีก
12.1.1 สงรายชื่อผูเ ลน ไดไมนอยกวา 14 คน ไมเกิน 30 คน เปนผูเ ลนตางชาติไดไมเกิน 3 คน
เจาหนาที่ทีม ไมเกิน 12 คน
12.1.2 สงรายชื่อวันแขงขันไดไมเกิน 14 คน เปนตางชาติไมเกิน 2 คน เจาหนาที่ไมเกิน 7 คน
12.1.3 หากเลกที่1 สงรายชื่อผูเลนยังไมครบ 30 คน กอนเริ่มเลก ที่ 2 ใหเพิม่ ใหครบ 30 คนได
การเพิม่ รวมกับเปลี่ยนผูเลนตองไมเกิน 5 คน
12.1.4 หากสงชื่อครบ 30 คน กอนเริ่มเลก ที่ 2 เปลี่ยนผูเ ลนได 5 คน
12.2 ฟุตซอลไทยแลนด ดิวิชั่น 1
12.2.1 สงรายชื่อผูเลนไดไมนอยกวา 14 คน ไมเกิน 30 คน ตองมีผูเลนสัญชาติไทย อายุต่ํากวา
20 ป (U-20) ไมนอยกวา 5 คน เปนผูเลนตางชาติไมเกิน 3 คน เจาหนาที่ทีม ไมเกิน 12 คน
12.2.2 สงรายชื่อวันแขงขันไดไมเกิน 14 คน เปนตางชาติไมเกิน 2 คน ผูเลนอายุต่ํากวา 20ป ไม
นอยกวา 2 คน เจาหนาที่ทีม ไมเกิน 7 คน
12.2.3 การเพิ่มและเปลี่ยน ตัวผูเลนใหเปนไปตาม ขอ 12.1.3 และ ขอ 12.1.4
ขอ.13 หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน
13.1 รูปถายสีธรรมชาติไมเกิน 6 เดือน หนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
คนละ 3 รูป
13.2 สัญญาวาจาง – ประกันอุบัติเหตุ-ประกันชีวิต
13.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
13.4 ผูเลนตางชาติ ตองมีหลักฐานการโอนยาย ตามกฎของ ฟฟา
ขอ.14 การเปลื่ยนแปลงรายชื่อ เมื่อจบ เลก 1
เมื่ อ จบ เลก 1 สามารถเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ นั ก ฟุ ต ซอลได ไม เ กิ น 5 คน รวมผู เ ล น ต า งชาติ
ผูเลนใหม-เจาหนาที่ทีมใหม ตองสงชื่อพรอมหลักฐานครบถวน จึงเขารวมการแขงขันได
ขอ. 15 ชุดแขงขัน
แตละทีมตองแจงชุดแขงขัน – ผูรักษาประตู ในกรณีเปนทีมเหยา และทีมเยือน ตองมีสีที่ตางกัน
ขอ.16 รายละเอียดชุดแขงขัน
ผูเ ลนต อ งแต ง กายให เ รี ยบร อ ยเหมื อ นกันตามสีที่ แจง ไว โดยมีโ ลโกสัญ ลั ก ษณฟุต ซอลไทยแลนด ลี ก
ที่แ ขนเสื้อ ดา นขวา มี ชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ภาษาอั ง กฤษ เหนือ หมายเลขด า นหลั ง เสื้ อ สู ง ไม นอ ยกว า 5 ซ.ม.
และติดหมายเลขดานหลังเสื้อ ดวยสีที่มองเห็นชัดเจน สูงไมนอยกวา 25 ซ.ม. ที่ขากางเกง สูงไมนอยกวา 10 ซ.ม.
หัวหนาทีมตองติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อดานซาย
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ขอ.17 กรณีชุดแขงมีสีคลายคลึงกัน
กรณี ชุ ด แข ง ขั น มี สี ค ล า ยคลึ ง กั น ให ที ม เยื อ นเปลี่ ย นชุ ด แข ง ขั น ทั้ ง นี้ โ ดยการพิ จ ารณาของผู ตั ด สิ น
รวมผูรักษาประตูดวย
ขอ.18 ติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียน
ผูเลนที่ติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียน จะไมมีสิทธิ์ลงทําการแขงขัน
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หมวดที่ 4 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลาแขงขัน
ขอ.19 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลาแขงขัน
19.1 หากมีความจําเปน และมีเหตุผลสมควรอยางยิ่ง ฝายจัดการแขงขันอาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา และสนามแขง ขัน หรือคูแขง ขันไดตามความเหมาะสม โดยจะแจง ใหทีมสโมสรที่เกี่ยวของทราบลวงหน า
ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง กอนเริ่มเวลาแขงขัน
19.2 ในวัน และเวลาที่กําหนดใหมีการแขงขัน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นที่ฝายจัดการแขงขัน ผูควบคุมการ
แขงขัน เห็นวาควรงด และ/หรือเลื่อนการแขงขัน เชน สนามไมอยูในสภาพที่จะแขงได ไฟฟาดับ ไมปลอดภัยแก
รางกาย และทรั พ ย สิ น ที ม ที่ เ ข าร วมการแข ง ขันในวันนั้นตอ งปฏิ บั ติตาม การตั ดสิ นใจของฝ ายจั ดการแขง ขัน
และผูควบคุ ม การแข ง ขั น จะเรี ยกร อ งค าเสี ยหายใดๆมิได สวนกําหนดการแขง ขันใหมใหอ ยูในดุล ยพินิจ ของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน
19.3 หากสโมสรที่เปนทีมเหยา ไมเตรียมการใหสนามพรอมแขงขันทําใหแขงขันไมได ตองชดใชคาเสียหาย
ใหทีมเยือน เจาหนาที่จัดการแขงขัน และผูชม ตามคาใชจายจริงในแตละฝาย หรือไมนอยกวา 10,000.- บาท
19.4 กรณีเหตุสุดวิสัยไมสามารถแขงขันตอได จนจบ ใหพิจารณาดังนี้
19.4.1 แขงไมครบ 20 นาที ใหแขงใหมทั้งหมด ยกเลิกผลการแขงขัน สงชื่อผูเลนใหมได แตนับโทษ
ใบเหลือง-ใบแดง
19.4.2 แข ง จบครึ่ ง แรกแล ว ยัง ไมจ บครึ่ง หลัง ใหแขง ตอ ในเวลาที่เ หลือ คงผลการแขง ขันตอ
คงรายชื่อผูเลนเดิมในวันนั้น คงใบเหลือง-ใบแดง ตอเนื่อง
19.4.3 ทีมที่แขงขันไมสามารถเรียกรองคาเสียหายตอฝายจัดการแขงขันได
19.4.4 การพิจารณา วัน เวลา สนามแขงใหม จะแจงใหทราบกอนไมนอยกวา 48 ชั่วโมง หรืออยูใน
ดุลยพินิจของฝายจัดการแขงขัน แตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดเสียเปรียบไมได ทีมตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
19.4.5 หากเจ า บ า นบกพร อ งเป นเหตุ ก ารณแ ข ง ขั น ไม จ บตามเวลา ต อ งชดใช ให ที ม เยื อ น
20,000.- บาท
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ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
การแขงขันเอไอเอส ฟุตซอลไทยแลนด ลีก ป 2559
AIS Futsal Thailand League 2016

เพื่อใหการแขงขัน AIS Futsal Thailand League 2016 ซึ่งเปนฟุตซอลลีกรายการสูงสุดของประเทศ
และการแข ง ขั นฟุ ต ซอลลี ก ดิ วิ ชั่น 1 ประจํ าป 2016 เป น ไปด ว ยความเรี ยบร อ ยตลอดการแข ง ขัน และ
มีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุกๆดาน จึงไดมีระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง รวมทั้งขอกําหนดตางๆ
เพื่อใชบังคับ กับสโมสรสมาชิก นักกีฬา ผูฝก สอน เจาหนาที่ที ม และกองเชียร ของทุก สโมสรฯ ที่เขารวมการ
แขงขันฟุตซอลทั้ง 2 รายการดังกลาว โดยใหยกเลิกระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใด ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้
และใหใชระเบียบนี้แทน ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
ขอ 1. คําจํากัดความที่ใชในระเบียบนี้
1.1 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณามายาท วินัย และขอประทวง
1.2 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
พิจารณามายาท วินัย และขอประทวง
1.3 สโมสรสมาชิก หมายถึง สโมสรตางๆที่ไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันฟุตซอลรายการ AIS
Futsal Thailand League 2016 และ การแขงขันฟุตซอลลีก ดิวิชั่น 1 ประจําป 2016
1.4 นักกีฬา หมายถึง นักฟุตซอลที่ขึ้นทะเบียนถูกตอง กับสโมสรสมาชิกที่เขารวมการแขงขัน
ฟุตซอลทั้ง 2 รายการ สโมสรใดสโมสรหนึ่ง และสโมสรสงชื่อเขารวมการแขงขัน
1.5 ผูฝกสอน หมายถึง หัวหนาผูฝกสอน ที่แตงตั้งโดยสโมสรสมาชิกที่เขารวมการแขงขัน
1.6 เจาหนาที่ทีม หมายถึง บุคคลที่สโมสรสมาชิกที่เขารวมการแขงขัน แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตางๆภายในทีม
1.7 กองเชียร หมายถึง บุคคลที่สนับสนุน ใหกําลังใจสโมสรสมาชิกที่เขารวมการแขงขันสโมสร
ใดสโมสรหนึ่ง
1.8 ผูตัดสิน หมายถึง ผูตัดสิน ผูชวยผูตัดสิน และผูประเมินผูตัดสิน
1.9 ผูควบคุมการแขงขัน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ควบคุมการแขงขัน
ทั้งหมด
1.10 เจาหนาที่ฝายจัดการแขงขัน หมายถึง บุคคลที่ฝายจัดการแขงขันสงใหมาประสานงานการ
แขงขันแตละนัด
1.11 การประทวง หมายถึง การโตแยงปญหาใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์และคุณสมบัติของผูเลน หรือ
เรื่องอื่นใดที่ละเมิดตอระเบียบการแขงขัน
1.12 การแขงขัน หมายถึง การแขงขันฟุตซอลรายการ AIS Futsal Thailand League 2016
และการแขงขันฟุตซอลลีก ดิวิชั่น 1 ประจําป 2016
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หมวด 1

คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
ขอ 2. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไมเกิน 5 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากประธานจัดการ
แขงขันฯ อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป หรือตามที่ประธานจัดการแขงขันฯกําหนด
ขอ 3. คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
3.1 สอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดโทษกรณีปญหาขัดแยง อันเกี่ยวกับการละเมิดระเบียบ
การแขงขัน
3.2 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ และใหมีอํานาจหนาที่ กําหนดโทษ และทําหนังสือแจงนักกีฬา
ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม ที่กระทําผิดระเบียบของการแขงขัน ตามรายงานของผูตัดสิน
และผูควบคุมการแขงขัน
3.3 พิจารณาและลงโทษ การกระทําความผิดระเบียบการแขงขัน หรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
ของนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม และกองเชียรของสโมสรฯ อันจะทําใหเสื่อมเสีย
ภาพลักษณของวงการฟุตซอล ตามรายงานของผูตัดสิน หรือ ผูควบคุมการแขงขัน หรือ
ตามเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ปรากฏ
3.4 ตัดสินขอประทวงเกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของผูเลน หรือขอประทวงอื่นๆที่มีผูประทวง
3.5 พิจารณาออกระเบียบการลงโทษ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการพิจารณามารยาท วินัยและขอ
ประทวงเพิ่มเติม กรณีระเบียบฯหรือขอบังคับฯที่ออกมาแลวไมครอบคลุมถึง และสามารถ
นําระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ หรือ ของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเซีย
( AFC ) หรือ ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ( FIFA ) มาบังคับใชโดยอนุโลม
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หมวด 2
การพิจารณา และการลงโทษ
ขอ 4. การกระทําความผิดของนักกีฬา
4.1 ใชถอยคําหยาบคาย ดา ถากถาง เยาะเยย หรือแสดงกริยาลบหลู ดูหมิ่น ทั้งใน หรือ
นอกสนามแขงขัน กอน ระหวาง หรือ ภายหลังการแขงขัน กับผูตัดสิน ผูควบคุมการ
แขงขัน เจาหนาทีจ่ ัดการแขงขัน นักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม กองเชียรคูแขงขัน
หรือผูเขาชมการแขงขัน หามลงแขงขันและหามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 1 นัด และ
ปรับเงินจํานวน 3,000 บาท
4.2 ทํารายรางกาย ผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน เจาหนาที่จัดการแขงขัน นักกีฬา ผูฝกสอน
เจาหนาที่ทีม และกองเชียรคูแขงขันใน หรือ นอกสนาม ระหวาง หรือ ภายหลังการแขงขัน
หามลงแขงขันและหามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 2 นัด และปรับเงินจํานวน 20,000 บาท
4.2.1 ถาการกระทําความผิดตามขอ 4.2 เปนเหตุใหผูถูกทํารายไดรับบาดเจ็บสาหัส
หามลงแขงขันและหามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 4 นัด และปรับเงินจํานวน
40,000 บาท
4.2.2 ถาการกระทําความผิดตามขอ 4.2 เปนเหตุใหผูถูกทํารายถึงแกความตาย หาม
ลงแขงขันและหามเขาสนามแขงขันตลอดชีวิต และปรับเงินจํานวน 100,000 บาท
4.2.3 ถาการกระทําความผิดตามขอ 4.2 อยูในขั้นพยายาม หามลงแขงขันและหามเขา
สนามแขงขันนัดตอไป 1 นัด และปรับเงินจํานวน 10,000 บาท
4.3 แสดงกริยาไมเหมาะสม เชน ประทวงการตัดสินดวยวาจาหยาบคาย กาวราว หรือขมขู
ผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน เจาหนาที่จัดการแขงขัน แสดงสัญลักษณตางๆ หรือปลุกเรา
นักกีฬาคนอื่นๆอันนําไปสูเหตุการณรุนแรง ทั้งกอน ระหวาง หรือภายหลังการแขงขัน
หามลงแขงขันและหามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 1 นัด และปรับเงินจํานวน 5,000 บาท
4.4 แสดงกริยา ทาทาง หรือใชคําพูดยั่วยุกองเชียร เปนเหตุใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในการ
แขงขัน ใสเสื้อหรืออุปกรณอื่นใดมีขอความดูหมิ่น หรือสรางความเสียหายใหกับสมาคมกีฬา
ฟุตบอลฯ หรือ ฝายจัดการแขงขัน หามลงแขงขันและเขาสนามแขงขันนัดตอไป 1 นัด
และปรับเงินจํานวน 5,000 บาท
4.5 ชักชวนนักกีฬาคนอื่นประทวงการตัดสิน โดยการออกนอกสนามแขงขันทําใหการแขงขันตอง
หยุดไปชั่วขณะ หามลงแขงขันและเขาสนามแขงขันนัดตอไป 1 นัด และปรับเงินจํานวน
5,000 บาท
4.6 กระทําการสอไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล) ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย หามลงแขงขันและ
เขาสนามแขงขันมีกําหนด 3 ป และปรับเงินตั้งแต 50,000 – 100,000 บาท
4.7 ทําสัญญาจางกับสโมสรฯ ซ้ําซอนกัน จนเกิดกรณีพิพาทระหวางสโมสรฯ หามลงแขงขัน
ตลอดการแขงขัน
4.8 ลงแขงขันฟุตซอลรายการอื่นๆ ที่ไมไดจัดโดยสมามคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ หรือ
ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากฝายจัดการแขงขัน ปรับเงินครั้งละ 10,000 บาท
4.9 ไมมี ID Card แสดงในวันแขงขัน หามลงแขงขันในนัดนั้น หาก ID Card สูญหายตองเสีย
คาทําใหมครั้งละ 1,000 บาท
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ขอ5. การกระทําความผิดของผูฝกสอน และ เจาหนาที่ทีม
5.1 ใชถอยคําหยาบคาย ดา ถากถาง เยาะเยย หรือแสดงกริยาลบหลู หรือดูหมิ่น นักกีฬา
ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีมคูแขงขัน ผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน เจาหนาที่ฝายจัดการแขงขัน
ทั้งใน หรือ นอกสนามการแขงขัน กอน ระหวาง หรือภายหลังการแขงขัน ใหออกจาก
การทําหนาที่ในสนามแขงขันนัดนั้น และหามทําหนาที่ในสนามแขงขันในนัดตอไป 1 นัด
และปรับเงินจํานวน 10,000 บาท
5.2 ทํารายรางกาย ผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน เจาหนาที่จัดการแขงขัน นักกีฬา ผูฝกสอน
เจาหนาที่ทีม หรือกองเชียรทีมคูแขงขัน ใน หรือ นอกสนามแขงขัน ระหวาง หรือ ภายหลัง
การแขงขัน หามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 2 นัด และปรับเงินจํานวน 20,000 บาท
5.2.1 ถาการกระทําความผิดตามขอ 5.1 เปนเหตุใหผูถูกทํารายบาดเจ็บสาหัส หามเขา
สนามแขงขันนัดตอไป 4 นัด และปรับเงินจํานวน 40,000 บาท
5.2.2 ถาการกระทําความผิดตามขอ 5.1 เปนเหตุใหผูถูกทํารายถึงแกความตาย หามเขา
สนามแขงขันตลอดชีวิต และปรับเงินจํานวน 100,000 บาท
5.2.3 ถาการกระทําความผิดตามขอ 5.1 อยูในขั้นพยายาม หามเขาสนามแขงขันนัดตอไป
1 นัด และปรับเงินจํานวน 10,000 บาท
5.3 แสดงกริยาไมเหมาะสม เชน วิ่งเขาไปประทวงการตัดสิน เตะขวดน้ําหรืออุปกรณอื่นๆ
กาวราว หรือขมขูเจาหนาที่จัดการแขงขัน แสดงสัญลักษณตางๆ หรือปลุกเรานักกีฬา อัน
นําไปสูเหตุการณรุนแรง ทั้งกอน ระหวาง หรือภายหลังการแขงขัน หามเขาสนามแขงขัน
นัดตอไป 1 นัด และปรับเงินจํานวน 10,000 บาท
5.4 กระทําการหรือมีพฤติการณ สอไปในทางสมยอมกัน(ลมบอล) ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
หามเขาสนามแขงขันตลอดชีวิต และปรับเงินจํานวน 100,000 บาท
5.5 แสดงกริยา ทาทาง หรือใชคําพูดยั่วยุกองเชียร เปนเหตุใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในการ
แขงขัน หามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 1 นัด และปรับเงินจํานวน 10,000 บาท
5.6 ชักชวนนักกีฬาประทวงการตัดสิน โดยการออกนอกสนามแขงขัน ทําใหการแขงขันตองหยุด
ไปชั่วขณะ หามเขาสนามแขงขันนัดตอไป 2 นัด และปรับเงินจํานวน 20,000 บาท
5.7 ไมมี ID Card หรือ แตงกายไมสุภาพ หามลงทําหนาที่ในสนามแขงขัน
5.8 ไมคลอง ID Card ไวตลอดการแขงขัน ออกนอกเขตเทคนิค หรือยืนสอนในเขตเทคนิคเกิน
กวา 1 คนในระหวางการแขงขัน ปรับเงินครั้งละ 3,000 บาท
5.9 ถูกผูตัดสินใหออกจากที่นั่งนักกีฬาในระหวางการแขงขัน หามทําหนาที่ในสนามแขงขันนัด
ตอไป 1 นัด
ขอ6. ความรับผิดของสโมสรฯ จากการกระทําความผิดของกองเชียร
6.1 กรณีทํารายรางกาย
6.1.1 ทํารายรางกายผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน เจาหนาที่จัดการแขงขัน นักกีฬา
ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม หรือกองเชียรคูแขงขัน ทั้งใน และนอกสนามแขงขัน
ระหวาง หรือภายหลังการแขงขัน ปรับเปนเงิน 20,000 บาท และหามเขาเชียร
ในสนามแขงขันนัดเหยา 2 นัด
6.1.2 ถาการกระทําตามขอ 6.1.1 เปนเหตุใหผูถูกทํารายไดรับบาดเจ็บสาหัส ปรับเปนเงิน
40,000 บาท และหามเขาเชียรในสนามแขงขันนัดเหยา 4 นัด

14

6.1.3 ถาการกระทําตามขอ 6.1.1 เปนเหตุใหผูถูกทํารายเสียชีวิต ปรับเปนเงิน 100,000
บาท และหามเขาเชียรในสนามแขงขันตลอดชีวิต
6.1.4 ถาการกระทําตามขอ 6.1.1 อยูในขั้นพยายาม ปรับเปนเงิน 10,000 บาท และหาม
เขาเชียรในสนามแขงขันนัดเหยา 1 นัด
6.2 จุดพลุ ประทัด ดอกไมไฟ ระหวางการแขงขัน ขวางขวดน้ําหรือสิ่งของตางๆลงไปใน
สนามแขงขัน หรือขวางใสผูตัดสิน เจาหนาที่จัดการแขงขัน นักกีฬา เจาหนาที่ทีม
กองเชียรทีมคูแขงขัน ปรับเปนเงิน 10,000 บาท
6.3 คุกคาม หรือรุมลอม ผูตัดสิน นักกีฬา เจาหนาที่ทีม หรือกองเชียรทีมคูแขงขัน ระหวาง
หรือ หลังจากการแขงขัน ทั้งในและนอกสนามแขงขัน เปนเหตุใหไมปลอดภัย หรือ ไมอาจ
ออกจากสนามแขงขันได ปรับเปนเงิน 20,000 บาท
6.4 กอเหตุทะเลาะวิวาทกับกองเชียรคูแขงขัน ทั้งในและนอกสนามแขงขัน กอน ระหวาง หรือ
หลังการแขงขัน ปรับเปนเงิน 30,000 บาท
6.5 ถากองเชียรของสโมสรฯใด กระทําความผิดซ้ําตามขอ 6.1 - 6.4 สโมสรฯจะตองเสียคาปรับ
เพิ่มเปนสองเทา และกองเชียรอาจถูกหามเขาสนามแขงขันในนัดเหยา ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการฯ
6.6 ถาการกระทําของกองเชียรของสโมสรฯใด เปนเหตุใหไมสามารถแขงขันได หรือการแขงขัน
ตองยุติลงกอนหมดเวลาการแขงขัน ถือเปนความผิดรายแรง มีบทกําหนดโทษ ดังนี้
6.6.1 ปรับเปนแพ และ ปรับเงิน
6.6.2 ปรับเปนแพ หักคะแนน และปรับเงิน
6.6.3 ปรับเปนแพ หักคะแนน ปรับเงิน และไมอนุญาตใหกองเชียรเขาชมในสนามแขง
ขันนัดเหยา
6.6.4 หามใชสนามเหยาแขงขัน ตองยายไปแขงขันในสนามกลางที่ คณะกรรมการฯ
กําหนด และหามกองเชียรเขาสนาม โดยสโมสรฯตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ
ทั้งสิ้น
6.6.5 ใหถอนทีมออกจากการแขงขัน คืนเงินสนับสนุนตางๆที่ไดรับไปแลว ถูกปรับเปน
เงิน 100,000 บาทและหามเขารวมการแขงขันฟุตซอล ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง
ประเทศไทยจัดขึ้นทุกรายการมีกําหนด 2 ป
การลงโทษไมจําเปนตองเรียงลําดับตามบทกําหนดโทษ ใหพิจารณาจากพฤติการณและความรายแรงของ
การกระทําความผิด ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาจากการกระทําความผิดของนักกีฬา
ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม
6.7 ไมลงทําการแขงขัน หรือไมรวมการแขงขันตอจนหมดเวลา หรือผละจากการแขงขันเปนเหตุ
ใหการแขงขันตองยุติลง ใหปรับสโมสรฯ นั้นเปนฝายแพ หักคะแนน 3 คะแนน โดยใหนับ
ประตูเสียตามที่เสียไปแลว แตถาประตูเสียนอยกวา 2 ประตู ใหนับเปนเสีย 2 ประตู และ
ให นับ ประตู ได เ ป น 0 (ไมวาประตูที่เกิดขึ้นกอ นถูกปรับ แพจ ะเปนเทาไหร) สวนผูชนะได
3 คะแนนและประตูได ตามผลการแข ง ขั นในขณะนั้น หากไดต่ํากวา 2 ประตูใหถือ วาได
2 ประตู และปรับสโมสรฯที่กระทําผิดเปนเงินจํานวน 30,000 บาท สวนการลงโทษอื่นๆให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
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6.8 ไมมาแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่กําหนด หรือมาถึงสนามแลวแตไมพรอมลง
แขงขัน ใหปรับสโมสรฯนั้นเปนฝายแพดวยสกอร 0 ประตูตอ 2 หักคะแนน 3 คะแนนและ
ถูกปรับเงินจํานวน 50,000 บาท รวมทั้งตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหกับสโมสรฯ
คูแขงขันฝายจัดการแขงขันและอื่นๆ ดวย
6.9 ลงสนามแขงขันแลวเหลือนักฟุตซอลในสนามนอยกวา 3 คน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ และถูก
หักคะแนน 3 คะแนน โดยใหนับประตูเสียตามที่เสียไปแลว แตถาประตูเสียนอยกวา 2 ประตู
ใหนับเปนเสีย 2 ประตู และใหนับประตูไดเปน 0 (ไมวาประตูที่เกิดขึ้นกอนถูกปรับแพจะเปน
เทาไหร) สวนผูชนะได 3 คะแนน และประตูไดตามจํานวนผลการแขงขันในขณะนั้น หากได
ต่ํากวา 2 ประตูใหถือวาได 2 ประตู
6.10 สงนักกีฬาที่อยูระหวางถูกลงโทษหามลงแขงขันตามระเบียบฯ ลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปน
แพ โดยใหนับประตูเสียตามที่เสียไปแลว แตถาประตูเสียนอยกวา 2 ประตู ใหนับเปนเสีย
2 ประตู และใหนับประตูไดเปน 0 (ไมวาประตูที่เกิดขึ้นกอนถูกปรับแพจะเปนเทาไหร) สวน
ผูชนะได 3 คะแนน และประตูไดตามผลการแขงขัน หากไดต่ํากวา 2 ประตูใหถือวาได 2
ประตู โทษอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
6.11 สงนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามระเบียบฯลงแขงขัน ไมวาจะมีการประทวงหรือไมก็
ตาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ถูกหักคะแนน 3 คะแนน โดยใหนับประตูเสียตามที่เสียไปแลว
แตถาประตูเสียนอยกวา 2 ประตู ใหนับเปนเสีย 2 ประตู และใหนับประตูไดเปน 0
(ไมวาประตูที่เกิดขึ้นกอนถูกปรับแพจะเปนเทาไหร) สวนผูชนะได 3 คะแนน และประตูได
ตามผลการแขงขัน หากไดต่ํากวา 2 ประตูใหถือวาได 2 ประตู และถูกปรับเงินจํานวน
30,000 บาท โทษอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
6.12 ถอนทีมระหวางการแขงขัน หรือถูกลงโทษถอนทีมออกจากการแขงขันระหวางการแขงขัน
ปรับเงินจํานวน 100,000 บาท และหามเขารวมการแขงขันฟุตซอลที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
แหงประเทศไทยฯ จัดขึ้นทุกรายการมีกําหนด 2 ป และตองสงคืนเงินบํารุงทีมที่ไดรับไป
ทั้งหมด
6.13 มีนักกีฬา ผูฝกสอน หรือเจาหนาที่ทีมของสโมสรฯ ถูกลงโทษในความผิดฐานมีการกระทํา
สอไปในทางสมยอมกัน (ลมบอล) จะถูกตัดสิทธิออกจากการแขงขันทันที โดยถือเสมือนวา
ไมไดรวมแขงขันมาตั้งแตตน ตองสงเงินหรือสิทธิประโยชนตางๆที่ไดรับไปคืนใหกับฝายจัด
การแขงขันทันทีและตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่มีการเรียกรอง
ขอ 7. สนามแขงขันในกรณีที่เปนทีมเหยา (เจาบาน)
7.1 วางปายผูสนับสนุนของฝายจัดการแขงขัน ไมตรงตําแหนง ตามผังที่กําหนด หรือไมครบ
จํานวนตามที่ไดแจงไวแลว ปรับเงินตําแหนง / ปายละ 3,000 บาท และปรับเพิ่มเปน
2 เทาในครั้งตอๆไป
7.2 สนามแขงขันไมสามารถใชแขงขันได เชน หลังคารั่ว หรือ ไฟฟาดับ ฯลฯ โดยไมไดเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย เปนเหตุให
7.2.1 ตองหยุดพักการแขงขันชั่วคราว เพื่อซอมแซม แกไข ระยะเวลาไมเกิน 30 นาที
และสามารถแขงขันตอได ถูกปรับเงินจํานวน 5,000 บาท
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7.2.2 หากระยะเวลาเกินกวาตามขอ 7.2.1 ใหถือวาไมสามารถแขงขันตอได ถูกปรับเงิน
จํานวน 20,000 บาท และตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ของสโมสรฯคูแขงขัน
ฝายจัดการแขงขันและอื่นๆทั้งสิ้น สวนการลงโทษอื่นๆใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯหากมีความบกพรองเกิดขึ้นอีก โทษปรับใหเพิ่มขึ้น เปนสองเทา และ
อาจถูกพิจารณาหามใชสนามแขงขันดังกลาวตลอดฤดูกาล
7.3 หองตางๆที่ใชเพื่อการแขงขัน ไมเปนไปตามที่กําหนด ครบถวนสมบูรณตามรายการ
ดังตอไปนี้
7.3.1 หองประชุมผูจัดการทีม
- เครื่องปรับอากาศ
- โตะ 1 ตัว และเกาอี้นั่ง 15 ตัว
- หองสุขา/ปสสาวะ และ อางลางหนา
- ปายติดชื่อหอง
7.3.2 หองกรรมการผูตัดสิน/ผูประเมินผูตัดสิน/ผูควบคุมการแขงขัน
- ที่แขวนเสื้อ / ตูล็อกเกอร
- หองสุขา / ปสสาวะ อางลาหนา และหองอาบน้ํา
- เครื่องปรับอากาศ / ตูเย็น
- เกาอี้นั่ง 6 ตัว และ โตะ
- กระดานไวทบอรด / ปากกา และ แปรงลบ
- ปายบอกชื่อหอง
7.3.3 หองเปลี่ยนเครื่องแตงตัวนักกีฬาทีมเหยา / ทีมเยือน
- ที่แขวนเสื้อ / ล็อกเกอร
- หองสุขา / ปสสาวะ อางลางหนา และหองอาบน้ํา
- เครื่องปรับอากาศ / ตูเย็น
- เกาอี้นั่ง หรือ มายาว
- กระดานไวทบอรด / ปากกา และแปรงลบ
- ปายหนาหองบอกชื่อทีม
7.3.4 หองทํางานสื่อมวลชน
- เกาอี้นั่งทํางานและโตะไมนอยกวา 10 คน
- เครื่องปรับอากาศ
- หองสุขา / ปสสาวะ และอางลางหนา
- เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท และ โทรสาร
- อินเตอรเน็ตไรสาย และ ปลั๊กไฟฟา
- ปายติดบอกชื่อหอง
7.3.5 หองแพทย (ตรวจโดป)
- เตียงตรวจรางกาย
- หองสุขา / ปสสาวะ และอางลางหนา
- เครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน / เครื่องชวยหายใจ / ออกซิเจน
- โตะ เกาอี้นั่ง
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- ปายบอกชื่อหอง
7.3.6 หองศูนยรักษาความปลอดภัย
- เครื่องปรับอากาศ
- กลองวงจรปด
- วิทยุสื่อสารประจําตัวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมต่ํากวา 10 คน (ตองเพิ่มจํานวนโดยพิจารณา
จากจํานวนผูเขาชม
- เจาหนาที่ตํารวจ/สารวัตรทหาร ไมต่ํากวา 4 คน (ตองเพิ่มจํานวนโดยพิจาณา
จากจํานวนผูเขาชม)
- ปายติดบอกชื่อหอง
7.3.7 หองรับรอง / ที่นั่งพิเศษสําหรับ VIP
- ที่นั่งชมบนอัฒจันทร มีที่นั่งไมต่ํากวา 30 ตัว
- มีทางเขา-ออก แยกไวเปนพิเศษ
- มีปายบอกชื่อหอง/ที่นั่ง
7.3.8 รถพยาบาล พรอมเจาหนาที่ที่มีความรูดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางดี ประจําที่
สนามในวันแขงขัน
หากดําเนินการไม ครบถ วน สมบูรณตามขอ 7.3.1 – 7.3.8 ตองโทษปรับ แยกเปนแตละกรณี
โดยกําหนดโทษปรับแตละกรณี ดังนี้
ก. ครั้งที่ 1 ปรับ 5,000 บาท
ข. ครั้งที่ 2 ปรับ 10,000 บาท
ค. ครั้งที่ 3 ปรับ 30,000 บาท และหามใชสนามแขงขันชั่วคราว
7.4 ไมดําเนินการจัดสัดสวนของอัฒนจันทร แบงเขตที่นั่งกองเชียรของทีมเหยา และทีมเยือน
ไวอยางชัดเจน หรือจัดใหมีรั้วกั้นระหวางที่นั่งของกองเชียรทั้งสองฝาย และระหวางอัฒจันทรกับสนามแขงขั น
เพื่อปอ งกันผู ชมลงไปในสนาม แบ งแยกทางเขา-ออก ไวเปนพิเศษสําหรับ ที่นั่ง ของ VIP สื่อมวลชน ผูตัดสิน
เจาหนาที่จัดการแขงขัน กับของผูเขาชมการแขงขัน
ก. ครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท
ข. ครั้งที่ 2 ปรับ 30,000 บาท และหามใชสนามแขงขันชั่วคราว
ขอ 8. การพิจารณาเพิ่มโทษนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม และสโมสรฯ
8.1 กระทําความผิดซ้ําภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันกระทําความผิดครั้งหลังสุด ใหพิจารณา
เพิ่มโทษอีกไมนอยกวาหนึ่งในสามของโทษที่จะลง
8.2 กระทําความผิดหลายอยางในการแขงขันนัดเดียวกัน นอกจากถูกลงโทษเรียงกระทงความผิด
แลว ใหคณะกรรมการฯพิจารณาเพิ่มโทษไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 9. สโมสรฯจะตองเปนฝายชําระคาปรับ กรณีตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพนกําหนด
จะตองชําระเงินเพิ่มอีกรอยละ15 จนกวาจะชําระเงินคาปรับเสร็จสิ้น และใหสิทธิ์ฝายจัดการแขงขันสามารถที่จะ
หักจากเงินสนับสนุน เงินรางวัล และเงินอื่นๆ ที่สโมสรฯจะไดรับ เพื่อมาชําระคาปรับที่คางชําระได
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ขอ 10. สโมสรฯใดไมจายค าจ างหรือคาตอบแทนอื่นใด ใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน หรือ เจาหนาที่ทีม
ที่ไดทําสัญญาวาจางไวถูกตอง และไดมีการยื่นเรื่องรองเรียนใหคณะกรรมการฯพิจารณา หากผลปรากฏวาสโมสรฯ
คางจายเงินดังกลาวจริง ใหระงับการจายเงินหรือหักจากเงินสนับสนุน เงินรางวัล ของสโมสรฯที่จะไดรับ เพื่อนํามา
ชําระหนี้ได
ขอ 11. นักกีฬา ที่ไดรับใบแดงและอยูในระหวางถูกลงโทษหามลงแขงขัน รวมทัง้ ผูฝกสอนหรือ เจาหนาที่
ทีม ที่อยูในระหวางถูกลงโทษหามลงทําหนาที่ แตการแขงขันไดสิ้นสุดลงกอนโดยยังมีโทษติดคางอยู ใหมีผลผูกพัน
ตอเนื่องในการแขงขันครั้งตอไป
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หมวด 3
การประทวง
ขอ 12. สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผูฝกสอน และเจาหนาที่ทีมทุกสโมสรฯ ตองปฎิบัติตามระเบียบการ
แขงขัน และระเบียบอื่นใด ที่ไดรับการอนุมัติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ และไดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกันแลวอยางเคร ง ครั ด ถ ามี ป ญ หาใดๆ (ยกเวนผลการแขง ขันที่ไมอ าจประทวงได) เกี่ยวกับ สิท ธิและ
คุณสมบัติของนักกีฬา และผูฝกสอน สโมสรฯมีสิทธิประทวงได ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
12.1 การประทวงตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยประธานของสโมสรฯ หรือผูไดรับมอบ
อํานาจตามหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวพรอมรับรองสําเนาของผูมอบ
เทานั้น จึงจะมีสิทธิยื่นหนังสือประทวงได โดยตองยื่นภายใน 48 ชั่วโมง นับแตการ
แขงขันเสร็จสิ้นลง (ไมนับวันหยุดราชการ) พรอมหลักฐานตางๆ และเงินประกันการ
ประทวงจํานวน 5,000 บาท (เงินจํานวนนี้จะคืนใหหากการประทวงเปนผล) ตอ
คณะกรรมการจัดการแขงขันหรือผูไดรับมอบหมาย
12.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันหรือผูไดรับมอบหมาย ตองสงหนังสือประทวงใหกับ
คณะกรรมการพิจาณามารยาท วินัย และขอประทวง เปนฝายพิจารณา และสง
สําเนาหนังสือใหกับผูที่ถูกประทวงรับทราบ ทางโทรสาร ไปรษณียด วนพิเศษ (EMS)
หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส (Email) ทันที
12.3 ผูถูกประทวง ตองทําคําชี้แจงเปนลายลักษณอักษร พรอมพยานหลักฐานตางๆ ยื่น
ตอคณะกรรมการพิจารณามารยาทฯ ภายใน 48 ชั่วโมงนับแตวันที่ไดรับสําเนาหนังสือ
ประทวง (ไมนับวันหยุดราชการ) โดยสามารถสงหนังสือคําชี้แจง ทางโทรสาร ไปรษณีย
ดวนพิเศษ หรือ Email ไดเชนกัน โดยถือเอาวัน เวลาที่ปรากฏบนเอกสารที่จัดสงเปน
หลักฐาน
12.4 คณะกรรมการพิจาณามารยาทฯ มีอํานาจที่จะไตสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเชิญ
คูกรณีทั้งสองฝาย หรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แจง โดยบันทึกคําชี้แจงไวเปนลายลักษณอักษร
หากฝายใดฝายหนึ่งไมมาชี้แจง ใหถือวาไมประสงคที่จะชี้แจงใดๆอีก ใหพิจารณาไปตาม
เอกสารและพยานหลักฐานตางๆที่มี
12.5 คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณามารยาทฯ ถือเปนสิ้นสุด และจะนําไปฟองรองตอ
ศาลไมได
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