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บทนำ 

  
 บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตซอลรายการ 
“ฟุตซอล ไทยลีก” และ “ฟุตซอล ไทยลีก 2” จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการแข่งขันเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากีฬา      
ฟุตซอล อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น 

 เพ่ือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ต้ังไว้ บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จำกัด จึงได้จัดทำ “ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลไทยลีกอาชีพ รายการ “ฟุตซอลไทยลีก” และ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประทว้งของการ
แข่งขันฟุตซอลขึ้น 

 บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จำกัด ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้บริหารสโมสรฟุตซอลทุกองค์กร ที่กรุณาให้การสนับสนุนและข้อคิดเห็นต่าง ๆ จนทำให้
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันฯ นี้มีความสมบูรณ์  พร้อมเป็นเอกสารอ้างอิงในการแข่งขันรายการ       
“ฟุตซอล ไทยลีก” และ “ฟุตซอล ไทยลีก 2” ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศิริวรรณ 
อุปนายกประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลกีอาชีพ  
รายการ “ฟุตซอลไทยลีก” (Futsal Thaileague) 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมวด 1 
คำจำกัดความ 

 
ข้อ 1.  คำจำกัดความท่ีใช้ในระเบียบนี้ 
 

1.1 ฝ่ายจัดการแข่งขัน หมายถึง ฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก
และกีฬาฟุตซอลรายการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่ประเทศไทยฯ 

1.2 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และฟุตบอล
ชายหาด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

1.3 การประท้วง (Protestion) ให้หมายความรวมถึง การโต้แย้งปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของ
นักกีฬาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การร้องเรียนใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนที่เป็นอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ทีผู่้ร้องได้ทำข้ึนภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน 

1.4 ทีม หมายถึง ทีมกีฬาต่าง ๆ ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยทุกรายการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

1.5 นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาสัญชาติไทย และนักกฬีาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทยทุกรายการ 

1.6 เจ้าหน้าที่ทีม หมายถึง บุคคลากรของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยทุกรายการ ที่มีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  ประธานสโมสร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู นักกายภาพบำบัด หรือหมอนวดประจำทีม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ ของทีม โดยแต่ละตำแหน่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับฝ่ายจัดการแข่งขัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งโดยนิตินัย หรือพฤตินัยกับทีม แม้จะไม่ข้ึนทะเบียนไว้กบัฝ่ายจัดการแขง่ขันก็ตาม  

1.7 กองเชียร์ (Spectators, Supporters) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่คอยให้กำลังใจทีมตนเอง 

1.8 เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ผู้ควบคุมการแข่งขัน, ผู้ประเมินผู้ตัดสิน,     
ผู้ตัดสิน, ผู้ช่วยผู้ตัดสิน, ผู้รักษาเวลา เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม และบุคคลที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ  

1.9 การร้องเรียน หมายถึง การกล่าวหา โต้แย้งการกระทำใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกามารยาท หรือมีความประพฤติ หรือ
จริยธรรม ที่ขัดต่อการทำหน้าที่ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทีมที่แข่งขัน หรือ สมาคม 
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หมวด 2 
ฝ่ายจัดการแข่งขัน มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้

 

2.1 ควบคุมดูแลบริหารจัดการแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลรายการต่าง ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติการ
เข้าร่วมการแข่งขันของทีมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

2.2 จัดทำโปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดูกาล และหากมีเหตุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน    
ให้ประสานงานกับทีมที่เก่ียวข้องและแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินรับทราบ 

2.3 จัดผู้ควบคุมการแข่งขัน ไปทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันทุกแมทช์การแข่งขัน 

2.4 รวบรวมรายงานของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และรายงานการกระทำ หรือการประพฤติผิดวินัย มารยาท
ของนักกีฬา เจ้าหน้าทีม และกองเชียร์ ที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง ภายหลังการแข่งขัน รวมทั้งเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  
และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เพื่อพิจารณา 

2.5 รวบรวมหนังสือร้องเรียนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ                   
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา 

2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เพ่ือใหก้ารแข่งขนัเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการแข่งขัน 
                                                

หมวด 3 
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท  

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด 
 
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด มีจำนวน 5 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

3.1 สอบสวนหาข้อเท็จจริง พิจารณาการกระทำผิดวินัย มารยาท ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ของ
ทีมที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ตามรายงานของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือ
ตามหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏชัดเจน โดยฝ่ายจัดการแข่งขัน จะแจ้งให้ทีมทราบว่าถูกพิจารณา แต่จะไม่บอกรายละเอียด 

กรณีพยานหลักฐานต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอลงโทษ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ใช้ดุลยพินิจ
แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ิมเติม โดยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาให้ถ้อยคำก็ได้ 

3.2 กำหนดบทลงโทษ การกระทำความผิดวินัย มารยาท ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที ม และกองเชียร์ของทีม    
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ และนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท 

3.3 พิจารณา และตัดสินข้อประท้วงเกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬา หรือข้อประท้วง อ่ืน ๆ                      
ที่มีผู้ประท้วง และให้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท 

3.4 พิจารณาแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬา     
ฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หากมีกรณีท่ีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดของ
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ของทีม ตามรายงานให้นำระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) หรือของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 
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หมวด 4 
ทมี 

                 

ทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลีกรายการต่าง ๆ ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานทีม และได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) จากฝ่ายจัดการแข่งขัน 

4.1 ทีมท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก มีจำนวน 14 ทีม และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1.1 เป็นทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ  อยู่ ในอันดับที่  1 ถึงอันดับที่  12 ของการแข่งขัน           
ฟุตซอล ไทยลีก ในปีที่ผ่านมา 

4.1.2 เป็นทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ อยู่ ในอันดับที่  1 และอันดับที่  2 ของการแข่งขั น           
ฟุตซอล ไทยลีก 2 ในปีที่ผ่านมา 

4.1.3 ทีมใดไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทีม และไม่ได้รับใบอนุญาต (Club Licensing) จากฝ่ายจัดการ
แข่งขัน ให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอ่ืนใดทันที เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาต ก่อนการแข่งขันจะ
เริ่มไม่น้อยกว่า 15 วัน หากถึงกำหนดดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาต ทีมจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมการ
แข่งขัน และให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน เลือกทีมเพ่ิม หรือลดจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันได ้

4.1.4 ทีมทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันต้องเสียค่าสมัคร จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

4.1.5 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องวางเงินสด, แคชเชียร์เช็ค หรือหนังสือค้ำประกัน ที่ออกโดยธนาคาร
เพ่ือประกันความเสียหาย จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

** เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันทีมให้ทีมที่ตกชั้น หรือพักทีม/ถอนทีม 

4.2 ทีมที่มีสิทธิส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก 2 มีจำนวน 8 ทีม และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.2.1 เป็นทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ อยู่ในอันดับที่ 13 และอันดับที่ 14 ของการแข่งขัน       
ฟุตซอล ไทยลีก ในปีที่ผ่านมา 

4.2.2 เป็นทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ อยู่ ในอันดับที่  3 ถึง อันดับที่  6 ของการแข่งขัน                 
ฟุตซอล ไทยลีก 2 ในปีที่ผ่านมา 

4.2.3 หากทีมใดตามข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทีม ให้ดำเนินการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ผ่านมาตฐานดังกล่าว หากไม่ผ่าน จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมการ
แข่งขนัและใหฝ้่ายจัดการแข่งขันเลือกทีมเพ่ิมให้ครบ 8 ทีม หรือลดจำนวนทีมท่ีเขา้แข่งขนัได้  

4.2.4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องวางเงินสด, แคชเชียร์เช็ค หรือหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือ
ประกันความเสียหาย จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

** เมือ่สิ้นสุดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันทีมให้ทีมที่ตกชั้น หรือพักทีม/ถอนทีม 
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4.3 ทีมต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพประจำปีของนักกีฬาแต่ละคนในสังกัดทีม และจัดทำประกัน
อุบัติเหตุ พร้อมส่งผลการตรวจของแพทย์ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียน
ภายหลัง ให้ส่งผลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขันของลีกนั้น 

4.4 ทีมต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน และส่งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ต่อฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

4.5 หากทีมมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อสโมสร / องค์กรสมาชิก หรือสถานที่จัดการแข่งขัน ก่อน
การแข่งขัน หรือระหว่างฤดูกาลแข่งขัน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงรายละเอียด พร้อมส่งเอกสารมาที่ฝ่าย
จัดการแข่งขนั เพ่ือให้ฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณา 

4.6 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ควบคุมสโมสร หรือกลุ่มสมาชิก 
ได้มากกว่าหนึ่งสโมสรหรอืกลุ่มสมาชิก เพ่ือผดุงความซื่อสัตย์และหลักคุณธรรมในการแข่งขัน  

4.7 ห้ามทีมที่เป็นสมาชิกของสมาคม จัดการแข่งขันหรือร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการอื่น โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม 
 

 หมวด 5 
นักกีฬา 

  
5.1 นักกีฬาทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนสังกัดทีมโดยถูกต้อง มีสัญญาว่าจ้าง และการทำประกันชีวิต / ประกัน

อุบัติเหตุ ตามท่ีฝ่ายจดัการแข่งขันกำหนด   

5.2 นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดทีมใด แต่ทีมนั้นมิได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน หรือส่งทีมแต่มิได้ส่งชื่อนักกีฬาร่วมอยู่ใน
ทีม นักกีฬามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกับทีมกีฬาอ่ืนได ้โดยต้องทำสัญญายืมตัว ตามแบบท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด 

5.3 นักกีฬาที่สัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลง สามารถย้ายสังกัดได้ทันท ี

5.4 หากมีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรือทีมเป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขตาม
สัญญาจ้าง และนักกีฬามีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว นักกีฬาสามารถย้ายทีมไดท้ันท ี

5.5 นักกีฬาต้องไม่อยู่ระหว่างที่ถูกลงโทษ ห้ามร่วมการแข่งขัน หรือยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขัน จากสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ / การกีฬาแห่งประเทศไทย / AFC หรือ FIFA 

5.6 นักกีฬาที่มิใช่สัญชาติไทย มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการโอนย้ายของฟีฟ่า 
(FIFA) และขึ้นทะเบียนสังกัดทีม มีสัญญาว่าจ้างระหว่างทีม และสัญญาว่าจ้างในการทำงาน และจะต้องอยู่ภายใต้กฎ 
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่นเดียวกับนักกีฬา
ไทยทุกประการ 

5.7 นักกีฬาไทยที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศ หากประสงค์จะกลับมาสังกัดทีมในประเทศไทย ต้องดำเนินการ
ให้ครบถ้วนตามระเบียบโอนย้ายนักกีฬาของฟีฟ่า (FIFA) จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนสังกัดทีมในประเทศไทยได้ 
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5.8 นักกีฬาคนใดที่ขึ้นทะเบียนสังกัดทีม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพของประเทศไทย         
ในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน ห้ามนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล หรือกีฬาฟุตบอล รายการอ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม หากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย 
มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

5.9 หลักฐานการว่าจ้างระหว่างทีมกับนักกีฬา ให้จัดทำขึ้นเป็นสัญญาการว่าจ้างตัวจริงอย่างน้อย 3 ชุด โดย ชุด
ที่ 1 เก็บไว้ที่ทีม ชุดที่ 2 ให้นักกีฬาเป็นผู้เก็บ และชุดที่ 3 จัดส่งให้กับ บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด กรณีการไม่ส่ง
สัญญาว่าจ้างดังกล่าว หรือส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนด นักกีฬาผู้นั้นจะยังไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน จนกว่าเอกสารทั้งหมดจะ
สมบูรณ์ 

5.10 นักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ ถูกส่งรายชื่อลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการ
แข่งขันนัดนั้น และให้นับประตูเสียตามที่เสียไปแล้ว แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2 ประตู และประตูได้เป็น 0 ประตู ส่วนคู่แข่งขัน
ให้ถือว่าชนะได้ 3 คะแนน ประตูได้ตามท่ีทำได้แต่ไม่น้อยกว่า 2 ประตู ประตูเสียเป็น 0 ประต ู

5.11 นักกีฬาที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามกำหนดเวลา หรือครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นเวลาตั้งแต่ 2 
เดือนขึ้นไป มีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือร้องเรียนต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน เพ่ือบังคับให้ทีมชำระค่าจ้าง หรือหักเงินประกันความ
เสียหายมาชำระค่าจ้างดังกลา่ว และถือเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาจ้างได้  

5.12 การให้ ยืม - ย้าย นักกีฬาตลอดฤดูกาลแข่งขัน (1 ปี) ต้องไม่เกิน 2 ครั้ง รวมถึงการยืม – ย้ายไปต่าง  
ประเทศด้วย นักกีฬาที่ไปเล่นในต่างประเทศ หากย้ายกลับมาเล่นสโมสรเดิมต้องทำหนังสือขอ ตามระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการจัดการแข่งขนักีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ 

หมวด  6 
เจ้าหน้าที่ทีม 

 

ข้อ 6.  คุณสมบตัิของเจ้าหน้าทีที่ม 

ฟุตซอล ไทยลีก  

6.1 มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารทีม 

6.2 ต้องไมเ่ป็นเจ้าของหรือผู้บริหารทีมอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเดียวกัน 

6.3 หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลไทยลีก ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นผู้ฝึกสอนฟุตซอลตั้งแต่
ระดบั Level 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่มีการรับรองจาก เอเอฟซี หรือ ฟีฟ่า  

6.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลไทยลีก ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นผู้ฝึกสอนฟุตซอลตั้งแต่ระดับ 
Level 2, 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่มีการรับรองจาก เอเอฟซี หรือ ฟีฟ่า 

ฟุตซอล ไทยลีก 2  

6.5 หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลไทยลีก 2 ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นผู้ฝึกสอนฟุตซอล ตั้งแต่
ระดับ Level 2 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่มีการรบัรองจาก เอเอฟซี หรือ ฟีฟ่า 
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6.6 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลไทยลีก 2 ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นผู้ฝึกสอนฟุตซอล ตั้งแต่
ระดับ Level 1-2 ของ AFC   

6.7 หลักฐานการว่าจ้างระหว่างทีมกับเจ้าหน้าที่ทีม ให้จัดทำขึ้นเป็นสัญญาการว่าจ้างอย่างน้อย  3 ชุด ด้วยกัน 
โดย ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่ทีม ชุดที่ 2 ให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นผู้เก็บ และชุดที่ 3 จัดส่งให้กับ บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จำกัด 
กรณีการไม่ส่งสัญญาว่าจ้างดังกล่าว หรือส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ทีมผู้นั้นจะยังไม่มีสิทธิลงทำหน้าที่ใน
สนามแข่งขัน จนกว่าเอกสารทัง้หมดจะสมบูรณ ์

6.8 เจ้าหน้าที่ทีม ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ ถูกส่งชื่อลงทำหน้าทีใ่นสนามแข่งขัน ให้ปรับทีมเป็นแพ้
ในการแข่งขันนัดนั้น และให้นับประตูเสียตามที่เสียไปแล้ว แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2 ประตู และประตูได้เป็น 0 ประตู ส่วนคู่
แข่งขันให้ถือว่าชนะ ได้ 3 คะแนน ประตูได้ตามท่ีทำได้แต่ไม่น้อยกว่า 2 ประตู ประตูเสียเป็น 0 ประตู  
 

หมวด 7   
 กฎ กตกิา และระเบียบการแข่งขัน 

ข้อ 7.  กฎ และกติกาของการแข่งขัน 

7.1 ใช้กฎ และกติกา ของฟีฟ่า (FIFA) ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้ ปี พ.ศ. 2557 ถึง
ปัจจุบัน 

7.2 เวลาแข่งขัน ครึ่งละ 20 นาที และพักครึ่งไม่เกิน 15 นาที 

7.3 ใช้ผู้ตัดสินฟุตซอล ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7.4 กรณีที่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ทีมหรือกองเชียร์ทีมใดมีการกระทำฝ่าฝืน กฎ กติกา ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ให้ผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน ทำรายงานเสนอฝ่ายจัดการแข่งขัน 
เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท พิจารณาลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และ
ข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  

7.5 คำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ที่ถูกลงโทษมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับ
แต่ที่รับทราบคำสั่ง โดยต้องดำเนินการตามหมวด 5 การอุทธรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อ
ประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือ
เป็นที่สุด  

7.6 การประท้วงเกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีม จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมพยานหลักฐานต่าง ๆ และต้องวางเงินประกันการประท้วงกรณีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หากส่งแต่
จดหมายมา ไม่ส่งเงินประกันมาด้วย จะไม่รับการประท้วง และต้องส่งจดหมายการประท้วงในเวลาราชการ ตั้งแต่ 
08.30 - 16.00 น. เงินดังกล่าวจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หนังสือประท้วงต้องลงนามโดย ประธาน หรือผู้จัดการ
ทีมลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่นับวันหยุดราชการ) นับแต่การแข่งขัน
สิ้นสุดลง 
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7.7 เมื่อได้รับหนังสือประท้วง ฝ่ายจัดการแข่งขันนำส่งหนังสือประท้วงแจ้งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย 
มารยาท เพ่ือพิจารณาทันที และทำหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกประท้วงรับทราบ ผู้ถูกประท้วงจะต้องทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อ
ประท้วง ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับหนังสือประท้วง  

7.8 การจัดส่งเอกสารให้ผู้ถูกประท้วง สามารถส่งทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS) หรือ e-mail 
และให้ถือวันเวลาที่ปรากฏในเอกสารเป็นหลักฐาน 

7.9 ห้ามไม่ให้ประท้วงผลการแข่งขัน 

7.10 นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมจะถูกหักคะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

7.10.1 ได้รับใบเหลือง ถูกหัก 2 คะแนน 

7.10.2 ได้รับใบเหลืองที่ 2 และเป็นใบแดง ถูกหัก 4 คะแนน 

7.10.3 ได้รับใบแดงโดยตรง ถูกหัก 6 คะแนน  

7.10.4 ได้รับใบเหลือง แล้วได้รับใบแดงโดยตรง ถูกหัก 8 คะแนน 

7.10.5 ได้รับใบแดงโดยตรง จากการก่อเหตุรุนแรง เช่น ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน ถูกหัก 12 
คะแนน 

           การพิจารณาโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ข้อ 8.  การคิดคะแนน   

ทีมชนะจะได้ 3 คะแนน เสมอกันได้ทีมละ 1 คะแนน ทีมท่ีแพ้จะได้ 0 คะแนน 

ข้อ 9.  การจัดอันดับ 

9.1  ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เมือ่สิ้นสุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลิศ  

9.2  จัดอันดับที่ตามคะแนนรวมที่ได้ หากมีคะแนนรวมเท่ากัน เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลให้พิจารณาเรียงอันดับดังนี้ 

9.2.1  พิจารณาผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน (Head to Head) ไม่นับประตูได้เสีย 

9.2.2  จำนวนครั้งที่ชนะ ของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 

9.2.3  ผลต่างประตู ได้ - เสีย รวม 

9.2.4  ประตูได้รวม 

9.2.5  จับสลากเพ่ือจัดอันดับ 

9.2.6  ให้พิจารณาเรียงลำดับ เมื่อตัดสินหาอันดับได้แล้วให้ยุติพิจารณาข้อต่อไป 
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9.3  ตารางคะแนนระหว่างฤดูกาล ให้ใช้เกณฑด์ังนี้ 

9.3.1  คะแนนรวม 

9.3.2  ผลต่างประตู ได้ - เสีย รวม 

9.3.3  ประตไูด้รวม 

9.3.4  ครองอันดับร่วม 
 

ข้อ 10.  การขึ้นชั้น และลดช้ัน 

10.1 ทีมที่มีคะแนนรวมตามการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 13 และอันดับที่ 14 ของ ฟุตซอลไทยลีกในปีที่ผ่านมา
จะถูกลดชั้นลงไปแข่งขัน ฟุตซอลไทยลีก 2 ในปีปัจจุบัน 

10.2 ทีมที่มีคะแนนรวม เป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของ ฟุตซอลไทยลีก 2 ในปีที่ผ่านมา ได้เลื่อนขึ้นไป
แข่งขันฟุตซอล ไทยลีก ในปีปัจจุบัน 

10.3 ทีมที่มีคะแนนรวม เป็นอันดับที่ 7 และอันดับที่ 8 (2 อันดับสุดท้าย) ของฟุตซอลไทยลีก 2 ในปีที่ผ่านมา 
จะต้องไปแขง่รอบคัดเลือกกับทีมที่สมัครใหม ่ 

ข้อ 11.  ข้อปฏิบัติของทีม 

11.1 ทีมที่ไม่มาแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันที่กำหนด หรือไปถึงสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว 
แต่ไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันตามกำหนดเวลา หรือไม่ร่วมการแข่งขันจนหมดเวลา หรือนักกีฬาผละจากการแข่งขัน 
หรือนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ของทีมนั้น กระทำการด้วยประการใด ๆ ให้การแข่งขันต้องยุติลงก่อนหมดเวลา   
จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล สมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

11.2 ก่อนการแข่งขัน ทีมใดมีนักกีฬาน้อยกว่า 9 คน จะไม่มีสิทธิ์ทำการแข่งขัน และจะถูกพิจารณาโทษตาม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ 

11.3 ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือนักกีฬาในสนามน้อยกว่า 3 คน จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วย
การลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

11.4 ทีมใดมีนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล หรือกีฬาฟุตบอล รายการอ่ืน ในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน โดย
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

11.5 ทีมใดส่งรายชื่อนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต 
ซอลลีกอาชีพ เพ่ือลงทำการแข่งขัน จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วง
ของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
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11.6 ทีมใดในวันแข่งขันไม่จัดชุดนักกีฬา หรือชุดเจ้าหน้าที่ทีม ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

11.7 ทีมใดถอนทีมหลังวันที่กำหนดให้ถอนทีมได้ก็ดี หรือพักทีมไปในระหว่างการแข่งขันก็ดี จะถูกลงโทษห้าม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นทุกรายการ มีกำหนด 2 ปี ต้อง
ส่งคืนเงินบำรุงทีมที่ได้รับไปทั้งหมด และยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทุกนัด หากจะส่งทีมกลับเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ 
จะต้องเริ่มแข่งขันในรอบคัดเลือกเพ่ือเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก 2 

11.8 ค่าปรับใด ๆ ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ ให้ทีมเป็นผู้รับผิดชอบชำระแทน โดยต้องชำระให้
เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่ชำระ นักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีม จะลงทำการแข่งขัน หรือทำหน้าที่
ไม่ได้ จนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จสิ้น หากนักกีฬาหรือเจ้าหน้าทีท่ีม ย้ายสังกัด ให้สังกัดเดิมเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับ 

ทีมใดชำระเงินค่าปรับแล้ว ให้ส่งหลักฐานแสดงการชำระเงินมายังฝ่ายจัดการแข่งขันทุกครั้งด้วย 

11.9 เมื่อจบฤดูกาลแข่งขัน การหักคะแนนสะสมรวมจะถูกยกเลิก แต่โทษพักการแข่งขันนักกีฬาและโทษพัก
การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าทีท่ีม และค่าปรับที่ยังคงติดค้างอยู่ ให้มีผลผูกพันต่อเนื่องในฤดูกาลถัดไป 

11.10 หากนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมทำ AD Card หาย จะต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการแข่งขันล่วงหน้า 3 วัน 
เพ่ือฝ่ายจัดการแข่งขันจะได้ออก AD Card ใบใหม่ให้ โดยมีค่าดำเนินการ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หากถึงวัน
แข่งขันไม่มี AD Card แสดงต่อผู้ควบคุมการแข่งขันจะไมม่ีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน 

11.11 ทีมใดประท้วงการตัดสินด้วยเหตุใดก็ตาม ทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง จะถูก
พิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ข้อ 12.  การส่งรายชื่อนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม 

12.1  การแข่งขัน ฟุตซอล ไทยลีก   

12.1.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า 14 คน แต่ไม่เกิน 25 คน เป็นนักกีฬาต่างชาติได้ไม่เกิน 3 คน    
เจ้าหน้าที่ทีมไดไ้ม่เกิน 12 คน 

12.1.2  การส่งรายชื่อนักกีฬาในวันแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน นักกีฬาต่างชาติไม่เกิน 2 คน เจ้าหน้าที่ทีม
ไม่เกิน 7 คน 

12.1.3  หากในเลกที่ 1 ทีมส่งรายชื่อนักกีฬาไม่ครบ 25 คน ก่อนเริ่มการแข่งขันในเลกที่ 2 สามารถส่ง
รายชื่อนักกีฬาเพ่ิมรวมกับเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมแล้วต้องไมเ่กนิ 25 คน 

12.1.4  หากในเลกที่ 1 ทีมส่งรายชื่อนักกีฬาครบ 25 คนแล้ว ก่อนเริ่มการแข่งขันเลกที่ 2 สามารถ
เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน  
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12.2  ฟุตซอล ไทยลีก 2  

12.2.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า 14 คน แต่ไม่เกิน 25 คน เป็นนักกีฬาต่างชาติได้ ไม่เกิน 3 คน   
เจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 12 คน 

12.2.2  การส่งรายชื่อนักกีฬาวันแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน นักกีฬาต่างชาติไม่เกิน 2 คน เจ้าหน้าที่ทีมไม่
เกิน 7 คน 

12.2.3  การเพิ่มและเปลี่ยนตัวนักกีฬา ให้เป็นไปตาม ข้อ 12.1.3 และข้อ 12.1.4  

ข้อ 13.  หลักฐานประกอบการขึน้ทะเบียนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม 

13.1 รูปถ่ายสีดิจิตอล สวมชุดแข่งขัน พ้ืนหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่
แว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พร้อมส่งไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB ระบุชื่อ นามสกุล มาด้วย 

13.2  สัญญาว่าจ้างต้นฉบับ ประทับตราสโมสรทุกฉบับ จำนวน 3 ชุด พร้อมหลักฐานการทำประกันและผล
การตรวจของแพทย์ ตามข้อ 4.3 

13.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ในกรณีเป็นนักกีฬาต่างชาติ 

13.4  นักกีฬาต่างชาติต้องมีหลักฐานการโอนย้าย (ITC) ตามกฎของ ฟีฟ่า (FIFA) 

13.5  นักกีฬาต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน 

13.6 การส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องส่งภายในระยะเวลาที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด 

ข้อ 14.  การเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม 

14.1 ทีมต้องส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนตาม ข้อ 13. และต้องได้รับอนุญาตจากฝ่าย
จดัการแข่งขัน จึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได ้

14.2 แต่ละสโมสรสามารถขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้บริหารทีม และเจ้าหน้าที่ทีม ตามตำแหน่ งงาน หรือตำแหน่ง
งานอ่ืน ๆ ได้ไม่จำกัด ตำแหน่งในการทำหน้าที่ในเขตเทคนิค โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งมาที่ฝ่ายจัดการ
แข่งขัน พร้อมส่งหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อระหว่างเลกการแข่งขันครั้งแรก จะไม่มีค่าใช้จ่าย        
ครั้งต่อไปจะมีค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าดำเนินการ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

ข้อ 15.  ชุดแข่งขนั 

15.1 ทีมต้องแจ้งสีของชุดที่จะใช้แข่งขัน และชุดสำรอง (เสื้อ กางเกง ถุงเท้า) ทั้งชุดของผู้เล่น และชุดของ
ผู้รักษาประตูรวม 3 ชุด ต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแต่ละชุดต้องมีสีที่ต่างกัน เป็นโทนสีสว่าง 
และโทนสีเข้มที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ตลอดฤดูกาลแข่งขัน 
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15.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมเหย้า ต้องใส่ชุดทีมเหย้า ตามท่ีได้แจ้งไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านั้น 
       นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมเยือน สามารถเลือกใส่ชุดใดชุดหนึ่ง ที่มีโทนสีที่แตกต่างจากโทนสีของทีมเหย้า
อย่างชัดเจน โดยให้จัดเตรียมไป 2 ชุด 
 ผู้รักษาประตูทีมเยือนสามารถเลือกใส่ชุดแข่งขันชุดใดชุดหนึ่ง ที่มีโทนสีที่แตกต่างจากโทนสีของผู้เล่น
และผู้รักษาประตูของทีมเหย้าอย่างชัดเจน โดยต้องเตรียมชุดแข่งขันไป 3 ชุด 

15.3 เสื้อหรือกางเกงตัวใน ที่นักกีฬาจะใส่ลงทำการแข่งขัน ต้องเป็นสีเดียวกันกับชุดที่จะใส่ลงทำการแข่งขัน 
ตามที่กำหนดไว้ในกฎและกติกาการแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

15.4 สีเสื้อของเจ้าหน้าที่ทีม ต้องมีสีแตกต่างจากชุดนักกีฬาอย่างชัดเจน และต้องใส่แบบและสีเดียวกนั ในวัน
ลงทำหน้าที่ข้างสนามในเขตเทคนิค 

ข้อ 16.  รายละเอยีดชุดแข่งขัน 

ชุดแข่งขันของทีมในการลงแข่งขันต้องมีสัญลักษณ์การแข่งขัน (โลโก้) ที่แขนเสื้อ (โลโก้หรืออาร์มติดแขนเสื้อ
ต้องได้จากฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านั้น) ด้านขวา มีชื่อ หรือนามสกุล ภาษาอังกฤษ เหนือหมายเลขด้านหลังเสื้อสูงไม่น้อย
กว่า 5 ซม. และติดหมายเลขด้านหลังเสื้อ ด้วยสีที่มองเห็นชัดเจน สูงไม่น้อยกว่า 25 ซม. ที่ขากางเกง สูงไม่น้อยกว่า 10 
ซม. หัวหน้าทีมหรือกัปตันทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้เห็นชัดเจน 

การโฆษณาบนเสื้อทีม ฝ่ายจัดการแข่งขัน อนุญาตให้สโมสรมีการติดโลโก้ ผู้สนับสนุนบนเสื้อแข่งขันได้ โดย
ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่ การพนันทุกชนิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชื่อบุคคล ลงบนชุด
แข่งขัน หากตรวจสอบพบฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนชุดแข่งขันทันที หากมีข้อสงสัยในการติด
โฆษณาลงบนชุดแข่งขัน สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   Page | 16 
 

ข้อ 17.  กรณีในวันแข่งขันชุดแข่งมีสคีล้ายคลึงกัน  

กรณใีนวันแข่งขันชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายเปลี่ยนชุดแข่งขัน รวมทั้งชุดของผู้รักษาประตู
ด้วย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยให้รับฟังความเห็นของผู้ประเมินผู้ตัดสินประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 18.  กรณีชุดแข่งขันไม่ถูกต้อง 

ในวันแข่งขัน ทีมใดจัดชุดแข่งขันของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วง
ของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

 ก่อนแข่งขันนักกีฬาคนใด ใส่ชุดแข่งขันที่มีหมายเลขไม่ตรงกับที่แจ้งลงทะเบียนไว้ นักกีฬาคนนั้นจะถูกห้ามลง
แข่งขัน 

ข้อ 19.  การเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาแข่งขัน หรือเกิดเหตุสุดวิสัย 

19.1 หากมีความจำเป็น และมีเหตุผลอันสมควร ฝ่ายการจัดการแข่งขัน อาจเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา 
และสถานที่จัดการแข่งขัน หรือคู่แข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทีมที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มเวลาแข่งขัน  

19.2 ทีมที่เป็นทีมเหย้า ไม่เตรียมสถานที่จัดการแข่งขันให้พร้อม ทำให้แข่งขันไม่ได้ หรือการแข่งขันต้องล่าช้า
กว่ากำหนด ทีมเหย้าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ทีมเยือน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้ชม ตามค่าเสียหายที่ได้จ่ายไปจริง
ในแต่ละฝ่าย  

19.3 กรณเีกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันต่อไดจ้นจบการแข่งขัน ให้พิจารณาดังนี้ 

19.3.1 แข่งขันไม่ครบ 20 นาที ให้แข่งขันใหม่ ยกเลิกผลการแข่งขัน ส่งชื่อนักกีฬาใหม่ได้ แต่นับโทษ 
ใบเหลือง - ใบแดงที่ค้างไว้ 

19.3.2 แข่งขันจบครึ่งแรกแล้ว แตย่ังไม่จบครึ่งหลัง ให้แข่งขันใหม่ตามเวลาที่เหลือ คงผลการแข่งขัน และ
รายชื่อนักกีฬาเดิมในวันนั้น คงใบเหลือง - ใบแดง ฟาล์วรวมทีมต่อเนื่อง 

19.3.3 ทีมที่แข่งขัน ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อฝ่ายจัดการแข่งขันได้ 

19.3.4 การพิจารณา วัน เวลา สถานที่จัดการแข่งขันใหม่ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 
ก่อนแข่งขัน หรืออยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน แต่จะต้องไม่ทำให้ทีมหนึ่งทีมใดเสียเปรียบ โดยทีมที่
แข่งขันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

ข้อ 20.  ตารางการแข่งขัน 

ตารางการแข่งขันให้เป็นไปตามท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
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หมวด 8  
มาตรฐานสถานที่จัดการแข่งขัน 

 

ข้อ 21.  องค์กรสมาชิกต้องจัดให้มีสนามแข่งขันที่มีมาตรฐาน และได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขัน ขนาดสนาม 
กว้าง 19 - 22 เมตร  ยาว 38 - 42 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 22.  สถานที่จัดการแข่งขันในกรณีที่เป็นทีมเหย้า (เจ้าบ้าน) 

22.1 ห้องต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการแข่งขัน ตามรายการที่กำหนด ดังนี้ 

22.1.1 ห้องประชุมผู้จัดการทีม   

22.1.2 ห้องกรรมการผู้ตัดสิน และผู้ประเมินผู้ตัดสิน ต้องมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว 

22.1.3 ห้องผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) ต้องมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว 

22.1.4 ห้องพักนักกีฬา อย่างน้อย 2 ห้อง ต้องมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตวั 

22.1.5 ห้องทีมงานถ่ายทอดสด  

22.1.6 ห้องสื่อมวลชน หรือห้องแถลงข่าว 

22.1.7 ห้องพยาบาล / ห้องแพทย ์(ตรวจโด๊ป) และต้องมีห้องน้ำในตัว 

22.1.8 ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย 

22.19 ห้องรับรองสำหรับ VIP / ที่นั่งพิเศษสำหรับ VIP 

22.2 หน่วยรถพยาบาล หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างดี ประจำที่สนามในวันแข่งขันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากมีรายการใดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ต้องโทษปรับแยก
เป็นแต่ละกรณี  
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22.3 การจัดสัดส่วนของอัฒจันทร์ ให้ทีมเจ้าบ้านแบ่งเขตที่นั่งกองเชียร์ของทีมเหย้า และทีมเยือนไว้ให้ชัดเจน 
หรือจัดให้มีรั้วกั้นระหว่างที่นั่งของกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย และระหว่างอัฒจันทร์กับสนามแข่งขัน เพ่ือป้องกันผู้ชมลงไปใน
สนาม แบ่งแยกทางเข้า-ออก ไว้เป็นพิเศษสำหรับที่นั่งของ VIP สื่อมวลชน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และของ   
ผู้เข้าชมการแข่งขัน  

22.4 กรณีที่ทีมเจ้าบ้าน แจ้งย้ายสถานที่จัดการแข่งขันจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ ทีมเจ้าบ้านต้องทำหนังสือแจ้ง
มายังฝ่ายจัดการแข่งขัน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

22.5 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดการแข่งขัน โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าง
น้อย 4 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกอย่างน้อย 10 คน 

22.6 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนาม ต้องมีขนาด 600-1,200 lux 

22.7 แผนผังสนามแข่งขัน 

 
ข้อ 23.  การติดตั้งป้ายข้างสนามแข่งขัน  
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ข้อ 24.  ต้องจัดให้มีฝ่ายจัดการแข่งขันของตัวเอง (Local Organization Committee) ดูแลรับผิดชอบ และ
บริหารควบคุมกำกับดูแลกิจกรรม ดังนี้ 

24.1  จัดเก็บค่าผ่านประตู เป็นรายได้สโมสร 

24.2  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน 

24.3  ต้องยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดตั้งป้ายโฆษณาในสถานที่จัดการแข่งขันของตัวเองตามข้อกำหนด 

24.4  การดำเนินการสิทธิประโยชน์ของสโมสร ต้องไม่ขัดกับสิทธิประโยชน์ของฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

24.5  ทีมเยือนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองตามที่กำหนดไว้ 

 

หมวด  9 
เงินสนับสนุน และเงินรางวัลการแข่งขัน 

ข้อ 25. เงินสนับสนุน และเงินรางวัล ให้เป็นไปตามทีฝ่่ายจัดการแข่งกำหนด 

ข้อ 26. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เป็นถ้วยเกียรติยศที่มอบให้ทีมชนะเลิศครองเพ่ือเป็นเกียรตินาน 1 ปี และจะต้องส่งคืน 
บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จำกัด ก่อนจบฤดูกาลของปีถัดไปไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อการชำรุด 
หรือสูญหายของถ้วยรางวัลระหว่างที่ครอบครองอยู่ด้วย  

ข้อ 27. เหรียญรางวัลทีมชนะเลิศ เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาของทีมชนะเลิศ จะได้รับเหรียญรางวัลในวันมอบถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ ตามจำนวนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ หากสโมสรต้องการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันมอบให้ 
สโมสรสามารถสั่งซื้อเหรียญรางวัลเพ่ิมได้ แต่สโมสรต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  

 

 
   ประกาศ ณ วันที่   26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
          พลตำรวจเอก 
                               

     ( นายอดิศักด์ิ  เบ็ญจศิริวรรณ )                         ( สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง ) 
อุปนายกและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด    นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
            สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย                  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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