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บทน า 

 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบบริหารการจัดการ

และกํากับดูแลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการภายในประเทศไทย  ทั้งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลแบบแพ้คัดออก และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นรายการต่าง ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ด้วยเหตุนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลวินัย 
“ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม” สําหรับองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ เพ่ือใช้เป็นประมวลวินัย ในการพิจารณาการกระทําผิด วินัย มารยาท ขององค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลของประเทศไทย ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้  

บทที่ 1 คํานิยาม 
  บทที่ 2 การลงโทษการกระทําผิดกฎ กติกา และมารยาท 

บทที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการอ่ืน ๆ   
ของสมาคม  

  บทที ่4 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
  บทที่ 5 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด 
  บทที่ 6 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
  บทที่ 7 ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน 
  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ผู้บริหารองค์กรสมาชิกกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกองค์กร ตลอดทั้งสมาชิกกีฬาฟุตบอลถ้วยทุกรายการ ที่กรุณาให้การสนับสนุนและ
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จนทําให้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ ประมวลวินัยฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ 
พร้อมที่จะใช้เป็นระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการของประเทศไทย ภายใต้การกํากับดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2565 

  
                                                พลตํารวจเอก 

 

       (สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) 
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สารบัญ 

 
หน้า 

บทที่  1  คํานิยาม           4 
บทที่  2  การลงโทษการกระทําผิดกฎ กติกา วินัย มารยาท ข้อประท้วง และอํานาจหน้าที่ 
  องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ของสมาคม     8 

1. บทกําหนดโทษสําหรับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม องค์กรสมาชิก (ทีม) และกองเชียร์ 8 
2. อํานาจหน้าที่องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ของสมาคม   8 

 3. ประท้วง          10 
4. บททั่วไป          11  

บทที่ 3  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ  
และรายการกีฬาฟุตบอลอ่ืน ๆ ของสมาคม       12  

  1. นักกีฬาฟุตบอล         14 
2. เจ้าหน้าที่ทีม          17 
3. องค์กรสมาชิก  (ทีม)         19 
4. กองเชียร์            22 
5. สถานที่จัดการแข่งขัน         24 
6. กรณีการตัดคะแนนองค์กรสมาชิก (ทีม) และโทษอ่ืน ๆ     30 

บทที่ 4  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล   32 
บทที่ 5  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด  32 
บทที่ 6  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน    32 
บทที่ 7  ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน       33 
บทเฉพาะกาล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ เพ่ือปูองกนัและลดความเสี่ยง 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19           34 
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บทที่  1 
ค านิยาม 

ค านิยามที่ใช้ในระเบียบนี้ 
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
2. ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
3. ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน (Thai League Regulations) หมายถึง ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก, ไทยลีก 2, ไทยลีก 3, เอฟเอ คัพ, ลีก คัพ, การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย และรายการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคม และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท (FA Thailand Disciplinary Code) หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วง ของการแข่งขันฟุตซอล หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

6. ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หมายถึง ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาดของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

7. ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน สมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (Video Assistant Referee 
Regulations) 

8. ระเบียบของฟีฟุา หรือ เอเอฟซี หมายถึง ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน ตลอดจนบทลงโทษ ที่ออกโดยฟีฟุา หรือ 
เอเอฟซ ี

9. ฟีฟุา (FIFA) หมายถึง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 
10. เอเอฟซี (AFC) หมายถึง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย 
11. กกท (SAT) หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย 
12. สมาคม (FA Thailand) หมายถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
13. ทีแอล /TL (Thai League Company) หมายถึง บริษัท ไทยลีก จํากัด   
14. ที 1 /T1 (Thai League) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 
15. ที 2 /T2 (Thai League 2) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 2 
16. ที 3 /T3 (Thai League 3) หมายถงึ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 
17. ทีเอ /TA (Thai Amateur Tournament) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย  
18. เอฟเอ คัพ (FA Cup) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ 
19. ลีก คัพ (League Cup) หมายถึง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการลีก คัพ 
20. ฝุายจัดการแข่งขัน (Competitions Department) หมายถึง ฝุายจัดการแข่งขัน ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม  
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21. องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย (The Judiciary Committee) ให้หมายความรวมถึง 
คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย  

22. องค์กรสมาชิก (Club) หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของสโมสรกีฬาฟุตบอล หรือทีมกีฬา
ฟุตบอล ที่ได้รับใบอนุญาตสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตามระเบียบการออกใบอนุญาตสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ของ สมาคม รวมทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้ได้รับมอบสิทธิจากองค์กรสมาชิกให้เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการแข่งขันที่สมาคมจัด หรือมอบหมายให้จัด 

23. ทีม (Team) หมายถึง นักกีฬาฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ขององค์กรสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลแต่ละรายการของสมาคม 

24. ทีมเหย้า (Home Team) หมายถึง ทีมท่ีจัดการแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขันของตนเอง 
25. ทีมเยือน (Away Team) หมายถึง ทีมท่ีเดินทางไปแข่งขันที่สถานที่จัดการแข่งขันของทีมอ่ืน 
26. บุคลากรกีฬาอาชีพ หมายความว่า ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ 

ตามท่ีคณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศกําหนด 
27. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (Match Officials) หมายถึง บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติจากสมาคม หรือ 

บริษัท ไทยลีก จํากัด แล้วแต่กรณีให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) 
(2) ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Referee Assessor) 
(3) ผู้ตัดสิน (Referee) 
(4) ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (Assistant Referees) 
(5) ผู้ตัดสินที่ 4 (Fourth Official) 
(6) ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 5 และ 6 (AAR/Additional Assistant Referee) 
(7) ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 1 (VAR/ Video Assistant Referee) 
(8) ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 2 (AVAR/Assistant Video Assistant Referee)  
(9) เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม และบุคคลที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่า

ด้วยการจัดการแข่งขัน 
28. เจ้าหน้าที่ทีม (Team Officials) หมายถึง บุคลากรขององค์กรสมาชิก ที่มตีําแหน่งดังนี้ 

(1) ผู้จัดการทีม (Team Manager) 
(2) หัวหน้าผู้ฝึกสอน (Head Coach) 
(3) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (Assistant Coach) 
(4) แพทย์ประจําทีม (Medical or Doctor) 
(5) เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนประจําทีม (Team Media Officer) 
(6) ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู (GK Coach) 
(7) นักกายภาพบําบัด หรือ หมอนวดประจําทีม (Physiotherapist) 
(8) ประธานสโมสร/ประธานองค์กรสมาชิก (President/Chairman) 
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(9) ผู้อํานวยการสโมสร (Director) 
(10)      นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Scientist) 
(11)      เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของทีม (Team Staffs) 

โดยแต่ละตําแหน่งต้องขึ้นทะเบียนกับฝุายจัดการแข่งขัน และให้หมายความรวมถึงบุคคล
อ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัยกับสโมสรสมาชิกในวันแข่งขัน แม้จะไม่ขึ้นทะเบียนไว้
กับฝุายจัดการแข่งขันก็ตาม 

29. แอลโอซี (LOC) Local Organizing Committee หมายถึง ฝุายจัดการแข่งขันขององค์กรสมาชิกฝุายทีมเหย้า
โดยมีตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ผู้จัดการสนาม (Stadium Manager) 
(2) ผู้ประสานงานทั่วไป (General Coordinator) 
(3) เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัย (Security Officer) 
(4) เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อมวลชน (Media Officer) 
(5) เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (Marketing Officer) 
(6) เจ้าหน้าที่ฝุายแพทย์ (Medical Officer) 

30. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ให้หมายความรวมถึง การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ด้วย  
31. นักกีฬาฟุตบอล (Players) หมายถึง นักกีฬาสัญชาติไทย และนักกีฬาสัญชาติต่างชาติ และให้หมายรวมถึง 

นักกีฬาฟุตซอล นักกีฬาฟุตบอลชายหาด ด้วย  
32. กองเชียร์ (Spectators, Supporters) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทีค่อยให้กําลังใจทีมตนเอง 
33. ใบโอนย้ายนักกีฬา/ใบยืมตัวนักกีฬา (Transfer of Loan Players) หมายถึง ใบอนุญาตการโอนย้ายหรือ

ใบอนุญาตการยืมตัวนักกีฬาฟุตบอลที่สังกดักับองค์กรสมาชิกของบริษัท ไทยลีก จํากัด 
34. ใบอนุญาตการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ (International Transfer Certificate) หมายถึง 

ใบอนุญาตการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟุา) 
35. ทีเอ็มเอส (TMS) หรือ Transfer Matching System หมายถึง ระบบการขอใบอนุญาตการโอน-ย้ายนักกีฬา

ฟุตบอลระหว่างประเทศของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 
36. เอฟซีเอส (FCS) Football Competition System หมายถึง ระบบจัดการข้อมูลองค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล 

และเจ้าหน้าที ่ผ่านทางเว็บไซด์ของ บริษัท ไทยลีก จํากัด 
37. สนามแข่งขัน (Field of Play) หมายถึง สนามหญ้าหรือหญ้าเทียมที่ใช้สําหรับแข่งขันกีฬาฟุตบอล และให้

หมายความถึงส่วนควบรอบสนามแข่งขันนอกเหนือจากอัฒจันทร์ 
38. สถานที่จัดการแข่งขัน (Stadium) หมายถึง สนามแข่งขัน บริเวณอัฒจันทร์โดยรอบ บริเวณด้านนอกอัฒจันทร์ทั้ง

ลานจอดรถ และพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยรอบที่กําหนดให้จัดกิจกรรมสําหรับการแข่งขัน ตลอดจนพ้ืนที่ที่อยู่ในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของทีมเหย้า หรือตามท่ีฝุายจัดการแข่งขันกําหนด 

39. การประท้วง (Protestion) ให้หมายความรวมถึง การโต้แย้งปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของนักกีฬา
ฟุตบอลที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด การร้องเรียนใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนที่
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่ผู้ร้องได้ทําข้ึนภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน 
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40. การอุทธรณ์ (Appeal) หมายถึง การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับเหตุผลจากองค์กรสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน ที่ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ของ
สมาคม แก่องค์กรสมาชิก นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือทีม หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิก ในการ
แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ทั้งกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ทุกรายการแข่งขันที่สมาคมจัด
ขึ้น 

41. ผละออกจากการแข่งขัน (Abandonment) หมายถึง การที่นักกีฬาฟุตบอลหยุดทําการแข่งขัน ไม่ว่าจะโดยตัว
นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม สั่งให้ออกจากการแข่งขัน จนเป็นเหตุให้กรรมการผู้ตัดสินจําต้องยุติการ
แข่งขันก่อนเวลาการแข่งขันตามปกติจะสิ้นสุดลง หรือจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้ 

42. อาเซียน (ASEAN) หมายถึง ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, 
เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

43. อนุญาโตตุลาการ หมายถึง คณะอนุญาโตตุลาการที่สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้ง 
44. AD Cards (Accreditation Cards) หมายถึง เอกสารที่รับรองคุณสมบัติตัวบุคคล ของนักกีฬาฟุตบอลเพ่ือลงทํา

การแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่สโมสรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์กรสมาชิก ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับฝุายจัดการ
แข่งขัน และทางฝุายจัดการแข่งขันได้มอบเอกสารนี้ไว้ให้กับตัวบุคคลเพ่ือใช้ยืนยันการแสดงตัวตนในวันแข่งขัน 

45. กฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Laws of the Game) หมายถึง กฎและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
(Laws of the Game) ที่ออกโดยคณะกรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ ( International 
Football Association Board - IFAB) 
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บทที่ 2 
การลงโทษการกระท าผิดกฎ กติกา วินัย มารยาท ข้อประท้วง และ 

อ านาจหน้าที่องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ของสมาคม  
1. บทก าหนดโทษส าหรับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม องค์กรสมาชิก (ทีม) และกองเชียร์ 

บทกําหนดโทษในบทนี้ ใช้สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและรายการอ่ืน ๆ ที่สมาคมเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดการแข่งขัน โดยให้องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย มีอํานาจหน้าที่พิจารณาโทษดังนี้ 

1.1 การกระทําความผิดของนักกีฬาฟุตบอล จากการเล่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน-นอกสถานที่จัดการ
แข่งขันในวันแข่งขันต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  หรือ
สาธารณชน ต้องถูกลงโทษ ตามบทที ่3 หมวดที่ 2 ข้อ 1 

1.2 การกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน-นอกสถานที่จัดการแข่งขันใน
วันแข่งขันต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือสาธารณชน ต้อง
ถูกลงโทษ ตามบทที ่3 หมวดที่ 2 ข้อ 2 

1.3 การกระทําความผิดขององค์กรสมาชิก (ทีม) จากการไม่ไปทําการแข่งขันตามกําหนด หรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน
หรือไม่แข่งขันต่อเมื่อถึงเวลาแข่งขัน หรือถอนองค์กรสมาชิก ระหว่างการแข่งขัน หรือถูกสมาคมถอนองค์กรสมาชิกออกจาก
การแข่งขัน หรือหมดสิทธิเข้าแข่งขันหรือแข่งขันต่อ หรือล้มละลาย โดยคําสั่งของศาลและคดีถึงที่สุดแล้ว ต้องได้รับโทษ ตาม
บทที ่3 หมวดที่ 2 ข้อ 3 

1.4 การกระทําความผิดของกองเชียร์ จากการก่อเหตุต่าง ๆ ทําให้การแข่งขันไม่มีความเรียบร้อย องค์กรสมาชิกต้น
สังกัดต้องได้รับโทษ ตามบทที ่3 หมวดที่ 2 ข้อ 4 

1.5 ความบกพร่องของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของสมาคม ต้องได้รับโทษ ตามบทที่ 3 
หมวดที่ 2 ข้อ 5 

1.6 ความผิดในกรณีอ่ืน ๆ ที่ต้องถูกตัดคะแนน ตามบทที ่3 หมวดที่ 2 ข้อ 6 
1.7 การกระทําความผิดในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พิจารณาความผิด ตามบทท่ี 4 
1.8 การกระทําความผิดในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด พิจารณาความผิด ตามบทท่ี 5 
1.9 การกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน พิจารณาความผิด ตามบทที่ 6 
1.10 การกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน ตามบทท่ี 7 
โดยองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย  มีอํานาจเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ หรือเพิกถอนโทษ ตามข้อ 1.1 ถึง 

1.10 ข้างต้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขัน เว้นแต่กรณีท่ีมีโทษให้ปรับแพ้ 
 
2. อ านาจหน้าที่องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ของสมาคม 

2.1 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท : มีอํานาจหน้าที่  
2.1.1 พิจารณาและลงโทษข้อประท้วงของทีมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการ

อ่ืน ๆ ที่สมาคม เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  
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2.1.2 พิจารณาและลงโทษการกระทําหรือความประพฤติผิดวินัย มารยาท ของนักกีฬาฟุตบอล ทีม 
เจ้าหน้าที่ทีม องค์กรสมาชิก และ/หรือ กองเชียร์ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน  ตามรายงาน
ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือรายงานของฝุายจัดการแข่งขัน หรือจากการประทว้งที่ได้ปฎิบัติตามระเบียบฯ 

2.1.3 กําหนดโทษเนื่องมาจากการกระทําผิด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน และ/หรือ 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และในกรณีท่ีความผิดในกรณีอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้มีการระบุบทลงโทษขึ้น
ไว้ใน ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน และ/หรือ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ที่มีอยู่ ให้
ดําเนินการตามข้อ 4 บททั่วไป 

2.1.4 พิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ 

2.1.5 ประสานงานกับฝุายจัดการแข่งขันเพ่ือแจ้งทีม และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 
2.1.6 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มีอํานาจเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ หรือเพิกถอนโทษ โดยไม่

เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขัน เว้นแต่กรณีท่ีมีโทษให้ปรับแพ้ 
กรณีท่ีจะเพิกถอนโทษใบเหลือง ใบแดง จะกระทําได้ต้องเป็นกรณีท่ีเป็นการคาดโทษ (ใบเหลือง) หรือไล่ออก 

(ใบแดง) ผิดคนในทีมที่กระทําผิด 
2.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางสมาคม 

 2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ : มีอํานาจหน้าที่  
2.2.1 พิจารณาอุทธรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม หรือองค์กรสมาชิก ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท โดยมิใช่โทษจากการตัดสินของผู้ตัดสิน ตามแนวปฎิบัติที่ระบุ ไว้
ในระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท   

2.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ มีอํานาจเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ หรือเพิกถอนโทษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการ
แข่งขัน เว้นแต่กรณีที่มีโทษให้ปรับแพ้ และแจ้งผลการพิจารณาต่อองค์กรสมาชิกที่ยื่นอุทธรณ์ ฝุายจัดการแข่งขัน 
และสมาคม เพ่ือทราบ 

2.2.3 พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม 
 2.3 กระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งกับองค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม 
นักกีฬาฟุตบอล หรือกองเชียร์ขององค์กรสมาชิก และได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือ
องค์กรสมาชิกคูก่รณีขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ หรือฝุายจัดการแข่งขัน ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ทั้งกําหนดประเด็นอุทธรณ์ให้
ชัดเจน และแนบพยานหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่ห้ามนําพยานหลักฐานนอกเหนือสํานวนของ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มายื่นอุทธรณ์อย่างเด็ดขาด  

เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตรวจสํานวนคําอุทธรณ์พร้อมสรรพเอกสาร แล้วมีคําสั่งรับ
หรือไม่รับคําอุทธรณ์  หากรับคําอุทธรณ์ให้นัดวันประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ เพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัย และคําสั่งอุทธรณ์
ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่า ยืนตามคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท หรือยกโทษ หรือแก้โทษโดยการลดโทษ หรือแก้โทษ
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โดยการเพ่ิมโทษ กรณีคณะกรรมการอุทธรณ์ยืนโทษ ห้ามลงทําการแข่งขัน หรือห้ามปฏิบัติหน้าที่ตามคําตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ หรือมีโทษปรับสถานเดียวก็ตาม ให้คณะกรรมการอุทธรณ์
เพ่ิมโทษอีกหนึ่งเท่าของโทษที่ได้รับ หรือถ้ามีคําสั่งไม่รับคําอุทธรณ์ให้แจ้งคําสั่งพร้อมเหตุผลแก่ผู้ยื่นอุทธรณ์รับทราบต่อไป 
และให้ถือว่าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการอุทธรณ์ของสมาคม เป็นที่สุด ผู้อุทธรณ์ต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์ ต่อ
หนึ่งกรณีการอุทธรณ์ ดังนี้ 

1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก ต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์ 20,000 บาท 
2. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 2 ต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์ 10,000 บาท 
3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์   5,000 บาท 
4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย ต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์ 5,000 บาท 
5. รายการกีฬาฟุตบอลอ่ืน ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น ต้องวางเงินประกันการอุทธรณ์  5,000 บาท 

ถ้าประธานหรือคณะกรรมการอุทธรณ์ มีคําสั่งให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมการอุทธรณ์แล้ว แต่สโมสรไม่แก้ไขในระยะเวลาที่
กําหนด ถือว่าสโมสรไม่ติดใจจะอุทธรณ์ต่อไป ให้ริบเงินอุทธรณ์ และเพ่ิมโทษอีกหนึ่งเท่าของโทษที่ได้รับ ยกเว้นหากสโมสร
ถอนอุทธรณ์ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ ให้คืนเงินค่าอุทธรณ์ 

คณะกรรมการอุทธรณ์ จะคืนเงินให้เฉพาะกรณีที่อุทธรณ์เป็นผล โดยมติยกโทษให้ทั้งหมดเท่านั้น สําหรับมติลดโทษ
ปรับ หรือยกโทษให้บางข้อกล่าวหา จะไม่คืนเงินค่าอุทธรณ์  

2.4 กระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตาม บทที่ 6 
 2.5 ใหอ้งค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน 
สร้างกลไกในการดําเนินการพิจารณามาตรการทางวินัยและข้อประท้วง ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความคืบหน้าในการดําเนินการได้ 
 
3. การประท้วง  

3.1 องค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตบอล ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับอ่ืนใด ซึ่งอยู่ภายใต้การดําเนินงาน หรือโดยการอนุมัติของ
สมาคม ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว อย่างเคร่งครัด  

3.2 กรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอล หรือมีการกระทําใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน และการกระทํานั้นอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่จะ
พิจารณาตัดสิน ให้องค์กรสมาชิกยื่นหนังสือประท้วง ภายหลังการแข่งขันก็ได้ ด้วยวิธีการดังนี้ 

3.2.1 แจ้งข้อประท้วง ตามแบบที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 ชั่วโมง นับ
แต่การแข่งขันสิ้นสุดลง 

3.2.2 ต้องจัดทําหนังสือแจ้งข้อประท้วง ตลอดจนข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบการประท้วง ตามระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ประกอบการประท้วงด้วย โดยยื่นต่อฝุายจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่การ
แข่งขันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หนังสือต้องลงนามโดยประธานขององค์กรสมาชิก หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ  
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3.2.3 วางเงินประกันการประท้วงต่อสมาคม ต่อหนึ่งข้อประท้วง ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุด
ลง ดังนี้ 

1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก ต้องวางเงินประกันการประท้วง 20,000 บาท 
2. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 2 ต้องวางเงินประกันการประท้วง 10,000 บาท 
3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 3 ต้องวางเงินประกันการประท้วง 5,000 บาท 
4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่นของประเทศไทย ต้องวางเงินประกันการประท้วง 5,000 

บาท 
5. รายการกีฬาฟุตบอลอ่ืน ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น ต้องวางเงินประกันการประท้วง 5,000 บาท 

3.2.4 การประท้วงหากมิได้กระทําการดังกล่าวมาในข้อ 3.2.1 - 3.2.3 ไม่ถือเป็นการประท้วง 
3.2.5 เงินประกันการประท้วงจะคืนให้ เมื่อการประท้วงมีผล  
3.2.6 เมื่อผู้ประท้วงได้ดําเนินการตามข้อ 3.2.1 - 3.2.4 คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท รับไว้

พิจารณาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิก หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาให้
ถ้อยคํา หรือชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอย่างอ่ืนที่จะ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อประท้วงได้  

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท พิจารณาตัดสินแล้ว ปรากฏว่าการประท้วงไม่เป็นผล ผู้ประท้วงจะ
ถูกริบเงินประกันการประท้วง  

กรณีที่ผู้ประท้วงหรือผู้ถูกประท้วง ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 2.3 กระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ของบทนี้  
3.3 ขั้นตอนการประท้วง หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตาม บทที่ 6  
 

4. บททั่วไป 
 หากโทษที่กําหนดไว้ในระเบียบการลงโทษนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความผิดในกรณีอ่ืนที่เกิดขึ้นในภายหลังที่ออกระเบียบนี้ 
เป็นดุลพินิจขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย แต่ละคณะของสมาคม ที่จะนําโทษตามระเบียบนี้ที่เป็นบท
ใกล้เคียงกันมาใช้ก่อน หากไม่มีให้นําข้อบังคับสมาคม หรือ เอเอฟซี หรือ ฟีฟุา มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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บทที่ 3 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ  

และรายการกีฬาฟุตบอลอ่ืน ๆ ของสมาคม 
ระเบียบนี้ใช้ลงโทษแก่ องค์กรสมาชิก (ทีม) นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ขององค์กรสมาชิก ที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและรายการกีฬาฟุตบอลอ่ืน ๆ ของสมาคม ที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้น ตามรายงานของ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือรายงานของฝุายจัดการแข่งขัน หรือจากการประท้วงที่ได้ปฎิบัติตามระเบียบฯ 

โดยการใช้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 
2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคม ให้เป็นไปตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เพ่ือความเหมาะสมของมูลค่าการแข่งขันในแต่ละรายการที่แตกต่างกันคือ 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก รับโทษค่าปรับเงิน ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 รับโทษค่าปรับเงินสองในสาม ของอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 3 รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ ยกเว้น

การแข่งขันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรับโทษปรับเงิน เต็มตามอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการลีก คัพ รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ ยกเว้นการ

แข่งขันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรับโทษปรับเงิน เต็มตามอัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นของประเทศไทย และทุกรายการของสมาคม รับโทษค่าปรับเงินหนึ่งในสาม ของ

อัตราที่กําหนดไว้ในบทลงโทษ  
ในกรณีที่ผู้กระทําหรือองค์กรสมาชิก ได้กระทําผิดตามระเบียบฉบับนี้เป็นครั้งแรก และพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า

ผู้กระทําหรือองค์กรสมาชิก ไม่มีเจตนาที่จะฝุาฝืนระเบียบข้อดังกล่าวโดยชัดแจ้ง หากว่าการกระทํานั้นไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือการกระทํานั้นผู้กระทําหรือองค์กรสมาชิกได้พยายามแก้ไขการกระทําที่ผิดระเบียบนั้น หรือองค์กร
คณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย เห็นว่ามีเหตุผลสมควรประการอ่ืน องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย อาจ
พิจารณาลงโทษด้วยการเตือนได้ แม้ว่าระเบียบการลงโทษในเรื่องนั้น ๆ จะไม่ได้กําหนดโทษเตือนไว้ก็ตาม  

การกระทําใด ๆ ที่แม้จะไม่ได้เป็นการฝุาฝืนระเบียบฉบับนี้ แต่หากองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย เห็น
ว่า การกระทําดังกล่าว เป็นการไม่เหมาะสมที่กระทําในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล องค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย  
อาจพิจารณาลงโทษด้วยการเตือนได้ ทั้งนี้ หากกระทําความผิดซ้ําอีก จะพิจารณาลงโทษตามที่องค์กรคณะตุลาการ และ
มาตรการทางวินัย จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

ข้อกําหนดบทลงโทษเรื่องการปรับแพ้ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตามที่เสียจริง หากเสียน้อยกว่า 2 
ประตู ให้นับประตูเสียเป็น 2 ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น 0 ประต ู

กรณีที่องค์กรสมาชิก (ทีม) นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ขององค์กรสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
กระทําความผิดตามระเบียบนี้ซ้ําในข้อเดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันกระทําความผิดครั้งหลังสุด ให้พิจารณาเพ่ิม
โทษอีกไม่เกินก่ึงหนึ่งของกําหนดโทษท่ีจะลง 

ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือองค์กรคณะตุลาการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ให้ลงโทษปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาท 
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ลักษณะโทษของนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือองค์กรสมาชิก หรือกองเชียร์ หรือสถานที่จัดการแข่งขัน  
หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ประกอบด้วย 
หมวดที่ 1 ลักษณะโทษ 
1. โทษของนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม มีดังนี้ 

1.1 เตือน 
1.2 เพ่ิมจํานวนใบเหลือง, ใบแดงสะสม 
1.3 ปรับเงิน 
1.4 ถูกพักการแข่งขัน/ถูกพักการทําหน้าที่ 
1.5 ไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องพักนักกีฬา 
1.6 ไม่อนุญาตให้นั่งในที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสํารอง  
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 เล่นในสถานที่จัดการแข่งขันกลาง ที่คณะกรรมการ กําหนด 
2.5 เล่นในสถานที่จัดการแข่งขัน ทีค่ณะกรรมการ กําหนด   
2.6 ปรับแพ้ 
2.7 ตัดคะแนน  
2.8 ไม่อนุญาตให้ทําการซื้อ-ขายนักกีฬา 
2.9 ไมอ่นุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
2.10 ลดชั้นลงไปเล่นในลีกท่ีต่ํากว่า 
2.11 ริบเงินรางวัล/คืนรางวัล 
2.12 ปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

3. โทษของกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ท าให้องค์กรสมาชิกต้องถูกลงโทษ มีดังนี้ 
3.1 เตือน   
3.2 ปรับเงินองค์กรสมาชิก   
3.3 ห้ามเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 
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หมวดที่ 2 การระวางโทษที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. นักกีฬาฟุตบอล 

1.1 นักกีฬาฟุตบอลถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูกห้ามไม่ให้ลง
แข่งขนั และถูกปรับเงินตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1.1 ได้รับใบเหลืองครบ 4 ใบ ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และถูกปรับเงิน ดังนี้ 
ครั้งที ่   ถูกพักการแข่งขัน  ปรับเงิน 
1   1  นัด   10,000 บาท 
2   1  นัด   15,000 บาท 
3   2  นัด   20,000 บาท 
4  และครั้งต่อ ๆ ไป    3  นัด   40,000 บาท/ครั้ง 

1.1.2 ถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) ด้วยการกระทําผิดดังนี้ 
(1) ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง (Violent Conduct) เช่น นักกีฬาฟุตบอลเจตนาทําร้ายคู่ต่อสู้โดยไม่ได้

เล่นลูกบอล หรือลูกบอลไม่อยู่ในระยะของการเล่น หรือใช้กําลังรุนแรงเกินกว่าเหตุ  จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่คู่ต่อสู้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง การกระทําผิดต่อเจ้าหน้าที่ทีมฝุายตรงข้าม นักกีฬาฟุตบอลสํารอง และผู้
ตัดสิน 

(2) กัด (biting) หรือ ถ่มน้ําลายรด (Spits) ใส่บุคคลอ่ืน 
(3) เล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play) เช่น เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุในขณะที่แย่งชิงลูก

บอล อันอาจนําไปสู่การบาดเจ็บของฝุายตรงข้าม 
(4) ปูองกันฝุายตรงข้ามในการได้ประตู (Denying an obvious goal-scoring opportunity) หรือ

ทําให้เสียโอกาสในการทําประตูได้อย่างชัดแจ้งโดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่
ในเขตโทษของตนเอง) 

(5) ปูองกันโอกาสในการทําประตูได้อย่างชัดแจ้ง (Denying an obvious goal-scoring 
opportunity) ของฝุายตรงข้าม ที่กําลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝุายตน โดยการกระทําผิดกติกาต้อง
ถูกลงโทษ ด้วยการเตะโทษ หรือ เตะโทษ ณ จุดโทษ 

(6) ทําผิดซ้ําซาก (Uses Offensive) ใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหยาบคาย (Insulting 
orAbusive Language) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสม โดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาระดับความรุนแรงของ
การกระทําผิด 

(7) ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second Caution in 
the Same Match) 

(8) เข้าไปในบริเวณการตรวจสอบวีดิทัศน์ (RRA) หรือ เข้าไปในห้องปฏิบัติการวีดิทัศน์ (VOR) 
โดยความผิดตามขอ้ (1) และ (2) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และปรับเงินดังนี้ 

ครั้งที ่   ถูกพักการแข่งขัน  ปรับเงิน 
1   2  นัด   20,000 บาท 
2   3  นัด   40,000 บาท 
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3  และครั้งต่อ ๆ ไป    4  นัด   60,000 บาท/ครั้ง 
หากเป็นความผิดตามข้อ (3) ถึง (6) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป และปรับเงินดังนี้ 

ครั้งที ่   ถูกพักการแข่งขัน  ปรับเงิน 
1   1   นัด   10,000 บาท 
2   2   นัด   20,000 บาท 
3   3  นัด   30,000 บาท 
4 และครั้งต่อ ๆ ไป 4  นัด   40,000 บาท/ครั้ง 

สําหรับกรณีทีน่ักกีฬาฟุตบอลได้รับใบเหลือง 2 ใบ ตาม ข้อ 1.1.2 (7) การนับโทษจัดอยู่ในประเภทใบเหลือง
เท่านั้น ส่วนกรณีที่ในนัดเดียวกันได้รับใบเหลืองและตามด้วยใบแดง  ให้นําโทษที่เป็นใบเหลืองไปรวมกับใบเหลือง
และโทษท่ีเป็นใบแดงไปรวมกับใบแดง 
การนับใบเหลือง ใบแดง ตามข้อ 1.1 ให้นับต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 และค่าปรับตามข้อนี้  องค์กรสมาชิกต้น

สังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชําระค่าปรับ ให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันแข่งขัน ไม่ฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะลง
ทําการแข่งขันในนัดต่อไปไม่ได้ 

1.2 กรณไีม่พกพา AD Card ติดตัวมาแสดงในวันแข่งขัน ปรับเงินคนละ 10,000 บาท       
1.3 ออกนอกเขตเทคนิค ในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือนักกีฬาฟุตบอลคนใดถูกเปลี่ยนตัว

ออก ไม่ปฏิบัติตามกติกา และยังไม่ถูกคาดโทษจากผู้ตัดสิน มีโทษปรับ 10,000 บาท  
1.4 แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งต่อไป สําหรับนักกีฬาฟุตบอลคนเดิม ปรับครั้งละ 20,000 บาท 

1.5 ทําลายทรัพย์สินของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือของบุคคลใด ภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงินตั้งแต่ 
10,000 บาท ถึง 20,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย 

1.6 แสดงความยินดีจากการทีท่ีมทําประตูได ้ด้วยการวิ่งออกไปจากสนามแข่งขัน จนทําให้ต้องเสียเวลาในการแข่งขัน 
หรือปีนรั้วกั้นสนาม หรือถอดเสื้อแข่งขันออก หรือคลุมศีรษะหรือใบหน้าด้วยหน้ากาก หรือวัสดุซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ของนักกีฬา
ฟุตบอล หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ และไม่ได้ถูกผู้ตัดสินคาดโทษ จะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 
บาท 

1.7 แสดงกิริยาท่าทางยั่วยุ หรือ ข่มขู่ กองเชียร์ทีมคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ระหว่างการแข่งขันอันจะเป็นต้นเหตุนําไปสู่
ความไม่สงบเรียบร้อย  หรือการดึงเสื้อแข่งขันข้ึนสูงเพ่ือแสดงข้อความจากเสื้อตัวในที่สวมใส่อยู่ ให้บุคคลใด ได้เห็นข้อความใน
ลักษณะที่สร้างความเสียหายให้กับสมาคม หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือผู้สนับสนุนการแข่งขันของสมาคม หรือรูด
กางเกงแข่งขันลงไปจนเห็นกางเกงใน ถูกพักการแข่งขันและห้ามเข้าสนาม 2 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 
บาท  

1.8 แสดงกิริยาหรือแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สังคมทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน หรือกระทําการยั่วยุ 
ข่มขู่ อันอาจเป็นเหตุนําไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการแข่งขันได้ หรือแสดงกิริยาหรือแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่
สังคมทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสม ต่อบุคคลใด ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ถูกพักการแข่งขัน 1 ถึง 2 นัด ปรับเงิน
ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท  
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หากมีการกระทําความผิดลักษณะเดียวกันซ้ําอีก อาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะโทษในหมวดที่ 1 
1.9 ด่าด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ ข่มขู่ หรือการเหยียดผิวหรือเชื้อชาติต่อบุคคล

ใด ด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย หรือการกระทําอ่ืนใดซึ่งสื่อถึงความหมายนั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดการ
แข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ถูกพักการแข่งขัน 1 ถึง 3 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท  

หากมีการกระทําความผิดลักษณะเดียวกันซ้ําอีก อาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะโทษในหมวดที่ 1 
1.10 ชักชวนนักกีฬาฟุตบอลในทีมของตนให้ร่วมประท้วงการตัดสิน ทําให้การแข่งขันที่ดําเนินอยู่หยุดชะงักลงชั่ว

ขณะหนึ่ง ถูกพักการแข่งขัน 2 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท และทีมต้องถูกลงโทษปรับตามข้อ 3.8 
ด้วย 

1.11 พยายามทําร้ายร่างกายบุคคลใด หรือปลุกเร้าเพ่ือนร่วมทีมเพ่ือนําไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรง ถูกพักการแข่งขัน 1 
ถึง 2 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท 

1.12 ทําร้ายร่างกาย บุคคลใด แต่ละกรณีมีโทษดังนี ้ 
(1) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้ถูกทําร้าย ถูกพักการแข่งขันและห้ามเข้าสนาม 1 

ถึง 3 นัด และปรับเงินตั้งแต ่20,000 บาท ถึง 40,000 บาท 
(2) เป็นเหตุให้เกดิอันตรายแก่กายของผู้ถูกทําร้าย ถูกพักการแข่งขันและห้ามเข้าสนาม 2 นัด ถึง 4 นัด และ

ปรับเงินตั้งแต ่40,000 บาท ถึง 60,000 บาท 
(3) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายได้รับอันตรายสาหัส ถูกพักการแข่งขันและห้ามเข้าสนาม 3 นัด ถึง 5 นัด และ

ปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 80,000 บาท 
(4) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายถึงแก่ความตาย ถูกพักการแข่งขันและห้ามเข้าสนามตลอดชีวิต และปรับเงินตั้งแต่ 

80,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
นอกจากนั้นอันตรายตามข้อ (2) ถึง (4) ในแต่ละกรณี ผู้กระทําต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลและค่า

สินไหมทดแทนด้วย 
โทษตามข้อ (1) ถึง (3) หากเป็นการกระทําต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เพ่ิมโทษจากเดิมเป็น 2 เท่า เว้น

แต่ข้อ (4) เพ่ิมแต่เฉพาะค่าปรับขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า เท่านั้น 
1.13 ลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการอื่นใดในปีเดียวกันกับที่มีชื่อแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพอยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากฝุายจัดการแข่งขันก่อน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
1.14 วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควรหรือเหมาะสม และทําให้เกิดความเสียหายแก่การแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลลีกอาชีพ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของสมาคม หรือฝุายจัดการแข่งขัน ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท และ
ครั้งต่อไปปรับเพิ่มอีกครั้งละ 50,000 บาท 

1.15 กระทําการส่อไปในทางสมยอมกันอย่างไม่มีศักดิ์ศรี (ล้มบอล) ถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา 3 ปี และปรับเงิน
ตั้งแต ่100,000 บาท ถึง 500,000 บาท 

1.16 ทําสัญญาซ้ําซ้อนในขณะใดขณะหนึ่งตั้งแต่ 2 องค์กรสมาชิกขึ้นไป จะถูกพักการแข่งขันตลอดฤดูกาล 
1.17 ใช้สารกระตุ้นเพ่ือทําการแข่งขัน อาจจะถูกพักการแข่งขันตลอดการแข่งขันที่เหลืออยู่ ถ้าหลังการพิสูจน์ทาง

การแพทย์สิ้นสุด นักกีฬาฟุตบอลใช้สารกระตุ้นเพ่ือทําการแข่งขันจริง ถูกพักการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ปรับเงิน 
100,000 บาท และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท  
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1.18 นักกีฬาฟุตบอลของทีมใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีโทษดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีถูกจับและอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวน ให้พักการแข่งขันไปก่อน 
(2) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีความผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจากทีม และห้ามไม่ให้ส่งชื่อเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพเป็นเวลา 3 ปีนับจากคดีถึงท่ีสุด และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท 
1.19 ในกรณีที่นักกีฬาฟุตบอลกระทําความผิดในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่ได้ถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือไม่ได้

ถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สามารถพิจารณาลงโทษการกระทําดังกล่าวได้ 
โดยนําเกณฑ์การกําหนดโทษตามข้อ 1.1 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  หรือหากเป็นการกระทําที่เข้าองค์ประกอบของระเบียบข้อ
ใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อดังกล่าวได้ แต่หากอัตราโทษตามระเบียบข้อเฉพาะนั้น อัตราโทษ
น้อยกว่าโทษตามข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท มีอํานาจกําหนดโทษตามข้อ 1.1 ที่มีอัตราโทษสูงกว่าได้ 
 1.20 นักกีฬาฟุตบอล ที่ถูกลงโทษตามลักษณะโทษของนักกีฬาฟุตบอล ต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติของนักกีฬาฟุตบอล 
กรณีท่ีถูกพักการแข่งขัน ที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน หากฝุาฝืนให้ถือว่า
นักกีฬาฟุตบอลยังมิได้รับโทษครบตามที่กําหนด จะต้องถูกลงโทษ ถูกพักการแข่งขันเพิ่มอีก 1 นัด และปรับเงิน 10,000 บาท 
 
2. เจ้าหน้าที่ทีม 

2.1 กรณีไม่พกพา AD CARD และ/หรือ ไม่คล้องคอตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน และ/หรือ ออกนอกเขตเทคนิค ในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือ
ยืนสอนในเขตเทคนิคขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 1 คน ในระหว่างการแข่งขัน หรือแต่งกายไม่เหมาะสม ต้องถูกปรับเงิน 
10,000 บาท 

2.2 กรณีเจ้าหน้าที่ทีม ได้รับใบเหลือง หรือใบแดง ให้พิจารณาลงโทษ ดังนี้ 
2.2.1 ใบเหลืองสะสมครบ 2 ใบ ถูกพักการทําหน้าที่ครั้งต่อไป และถูกปรับเงิน ดังนี้ 

ครั้งที ่   ถูกพักการทําหน้าที่ ปรับเงิน 
1   1 นัด   10,000 บาท 
2   1 นัด   15,000 บาท 
3   2 นัด   20,000 บาท 
4  และครั้งต่อ ๆ ไป  3 นัด   40,000 บาท 

2.2.2 ใบแดง 1 ใบ ถูกพักการทําหน้าที่ครั้งต่อไป และถูกปรับเงิน ดังนี้ 
ครั้งที ่   ถูกพักการทําหน้าที่ ปรับเงิน 
1   2 นัด     20,000 บาท 
2   3 นัด     40,000 บาท 
3  และครั้งต่อ ๆ ไป   4 นัด    60,000 บาท 

กรณีท่ีไม่สามารถระบุตวัผู้กระทําความผิดในเขตเทคนิคได้ ให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือตําแหน่งรองลงไปตามลําดับ เป็น
ผู้รับผิดชอบแทน 



 

                                  ระเบยีบวา่ด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565     18 | ห น้ า  
 

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

2.3 มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ท่ีได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อกําหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน 
แล้วแต่กรณี หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการจัดแข่งขันในฐานะทีมเหย้า ไปจากเดิมที่แจ้งไว้ และไม่ได้แจ้งให้สมาคม หรือ
ฝุายจัดการแข่งขัน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง มีโทษดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งต่อไปปรับเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ีผ่านมา 1 เท่าทุกครั้ง 

2.4 ทําลายทรัพย์สินของสถานที่จัดการแข่งขันหรือของบุคคลใดภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงิน 20,000 บาท 
ถึง 40,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย 

2.5 แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน  ผู้ช่วยผู้ตัดสิน แสดง
กิริยาก้าวร้าว ข่มขู่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกระทําการยั่วยุ อันอาจเป็นเหตุนําไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการ
แข่งขัน การแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือใช้ภาษากายที่สังคมท่ัวไปเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อบุคคลใด หรือปลุกเร้านักกีฬาฟุตบอล
อันอาจนําไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรง ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ถูกพักการทําหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 10,000 บาท 
ถึง 20,000 บาท 

2.6 กรณีด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น 
การเหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย ถูกพักการทําหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 40,000 
บาท 

2.7 กรณีพยายามทําร้ายบุคคลใด ถูกพักการทําหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 50,000 บาท 
2.8 กรณีทําร้ายร่างกายบุคคลใด แต่ละกรณีมีโทษดังนี ้

(1) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้ถูกทําร้าย ปรับเงินตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 
60,000 บาท และถูกพักการทําหน้าที่ 3 เดือน 

(2) เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้ถูกทําร้าย ปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 80,000 บาท และถูกพัก
การทําหน้าที่ 6 เดือน 

(3) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายได้รับอันตรายสาหัส ปรับเงินตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 100,000 บาท และถูกพัก
การทําหน้าที่ตลอดชีวิต 

(4) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายได้รับอันตรายจนถึงแก่ความตาย ปรับเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 150,000 บาท 
และถูกพักการทําหน้าที่ตลอดชีวิต และห้ามยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

การกระทําผิดตามข้อ (2) ถึง (4) ในแต่ละกรณี ต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาล และชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  

โทษตามข้อ (1) ถึง (3) หากเป็นการกระทําต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เพ่ิมโทษจากเดิมเป็น 2 เท่า เว้น
แต่ข้อ (4) เพ่ิมแต่เฉพาะค่าปรับขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า เท่านั้น 
2.9 เจ้าหน้าที่ทีมประท้วงโดยสั่งให้นักกีฬาฟุตบอลของตนหยุดการแข่งขันชั่วคราว จนเป็นเหตุให้การแข่งขันที่ดําเนิน

อยู่หยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง ปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท และทีมต้องถูกลงโทษปรับตามข้อ 3.8  
เจ้าหน้าที่ทีมประท้วงโดยการสั่งให้นักกีฬาฟุตบอลของตนผละออกจากการแข่งขัน ถูกพักการทําหน้าที่ 2 นัด และ

ปรับเงินตั้งแต ่20,000 บาท ถึง 50,000 บาท และทีมต้องถูกลงโทษปรับตามข้อ 3.9  
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2.10 วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อ ทําให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของสมาคม ครั้งแรกปรับ 
100,000 บาท และครั้งต่อไปปรับเพ่ิมอีกครั้งละ 100,000 บาท 

2.11 ปลุกระดมให้กองเชียร์ลงไปในสนามแข่งขัน เพ่ือกดดันผู้ตัดสิน หรือนําไปสู่ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยของ
การแข่งขัน มีความผิดดังนี้ 

(1) กรณีที่เหตุการณ์ไม่ลุกลาม ถูกพักการทําหน้าที่ 5 นัด โดยมีผลติดต่อไปถึงฤดูกาลต่อไป หากฤดูกาล
ปัจจุบันทีมเหลือการแข่งขันไม่ถึง 5 นัด และปรับเงิน 100,000 บาท 

(2) กรณีที่เหตุการณ์บานปลาย ถูกพักการทําหน้าที่ 10 นัด โดยมีผลติดต่อไปถึงฤดูกาลต่อไปเช่นเดียวกับ 
(1) และปรับเงิน 300,000 บาท 
2.12 เจ้าหน้าที่ของทีมใดมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีโทษดังนี้ 

(1) กรณีท่ีถูกจับและอยู่ระหว่างการดําเนินคดี ให้พักการทําหน้าที่ไปก่อน 
(2) กรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วและมีความผิดจริง ต้องถูกตัดชื่อออกจากทีม และห้ามไม่ให้ส่งชื่อเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพเป็นเวลา 3 ปีนับจากคดีถึงท่ีสุด และปรับเงินองค์กรสมาชิกต้นสังกัด 100,000 บาท 
2.13  มีการกระทําท่ีเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากผลการแข่งขัน ในลักษณะของการสมยอมกันอย่างไม่มีศักดิ์ศรี  

(ล้มบอล) ถูกพักการทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิกเป็นเวลา 5 ปี และปรับเงิน 500,000 บาท 
 2.14 เจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกลงโทษตามลักษณะโทษของเจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฎิบัติตามข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทีม ถูกพัก
การทําหน้าที่ ที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน หากฝุาฝืนให้ถือว่าเจ้าหน้าที่
ทีมยังมิได้รับโทษครบตามท่ีกําหนด จะต้องถูกลงโทษ ถูกพักการทําหน้าที่เพ่ิมอีก 1 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท 
 
3. องค์กรสมาชิก (ทีม) 

3.1 ทีมใดจัดชุดสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
แข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะถูกปรับเงินครั้งละตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท  

เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยตามสมควรเกิดขึ้นในวันแข่งขัน ผู้ประเมินผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่คู่นั้น ๆ หรือผู้ควบคุมการ
แข่งขัน อาจใช้ดุลพินิจให้เปลี่ยนแปลงตามสมควรเพ่ือให้การแข่งขันดําเนินต่อไปได้ แต่หากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องรับผิด และ
แต่ละครั้งต้องชดใช้ค่าเสียหาย หากฝุายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา จากกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนการแข่งขันติดที่
แขนเสื้อด้านขวา 

3.2 ทีมใดนําตัว Mascot เข้าสู่สนาม โดยไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน 
จะถูกปรับเงินครั้งละตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

3.3 ทีมใดยอมให้บุคคล ที่ไม่ได้มีชื่อแจ้งไว้ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธินั่งในที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสํารอง 9 คน ภายใน
เขตเทคนิค เข้าไปในเขตเทคนิคระหว่างการแข่งขัน จะถูกปรับเงินคนละ 10,000 บาท  

กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทีม แต่ได้กระทําการอันเป็นความผิดตามที่กําหนดไว้ ในหมวดของเจ้าหน้าที่ทีม  
ทีมจะต้องรับผิดเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทีมของทีมตนเอง โดยให้รับโทษตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดเจ้าหน้าที่ทีม 

3.4 นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือให้ออกจากสนามแข่งขัน (ได้รับ
ใบแดง) รวมกันตั้งแต่ 5 คน ในทีมหนึ่ง ๆ จากการแข่งขันนัดเดียวกัน จะถูกปรับเงิน 30,000 บาท 
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3.5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการอ่ืน ในปีเดียวกันกับที่ได้ส่งองค์กรสมาชิกเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพอยู่
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝุายจัดการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต ่10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 

3.6 ต้องทําตามกําหนดการ ขั้นตอน และการนับเวลาถอยหลัง (OFFICIAL COUNTDOWN) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด มิฉะนั้นจะเป็นความผิด ไม่ว่าจะเริ่มการแข่งขันในเวลาได้หรือไม่ก็ตาม  

ครั้งแรก เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม 
ครั้งต่อไป จะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม  

3.7 กรณีท่ีทีมใดมนีักกีฬาฟุตบอลในขณะหนึ่งขณะใดน้อยกว่า 20 คน ถูกปรับเงินครั้งละ 30,000 บาท 
3.8 ทีมใดประท้วงการตัดสินโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทําให้การแข่งขันที่กําลังดําเนินอยู่ต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง 

จะถูกปรับเงินตั้งแต ่30,000 บาท ถึง 50,000 บาท และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย  
3.9 ทีมใดไม่ร่วมการแข่งขันจนหมดเวลา หรือนักกีฬาฟุตบอลผละจากการแข่งขัน หรือนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม 

กองเชียร์ของทีมนั้น กระทําการด้วยประการใด ๆ ให้การแข่งขันต้องยุติลงก่อนหมดเวลา ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  และให้ปรับ
เงินตั้งแต ่30,000 บาท ถึง 60,000 บาท และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย   

3.10 กรณีทีมใดไม่ไปแข่งขันตามวัน เวลา ที่กําหนด หรือไปถึงสนามแล้ว แต่ไม่ลงสนามแข่งขัน โดยไม่ใช่เหตุจาก
ความบกพร่อง หรือความไม่พร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และถูกปรับเงินดังนี้   

ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท  
ครั้งต่อ ๆ ไป ปรับครั้งละ 100,000 บาท 
ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

กรณีทีมเหย้า ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือนตามจริงแต่ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท อีกส่วนหนึ่ง  
3.11 ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือนักกีฬาฟุตบอลในสนามน้อยกว่า 7 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  
3.12 ทีมใดนํานักกีฬาฟุตบอลที่ไม่มีสิทธิลงทําการแข่งขันในนัดนั้น ส่งรายชื่อลงทําการแข่งขัน หรือลงสนามแข่งขัน 

ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 
3.13 หากปรากฏว่านักกีฬาฟุตบอลของทีมใดกระทําการส่อไปในทางสมยอมกันในการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ของทีม

ใด ดําเนินการให้นักกีฬาฟุตบอลของทีมใดกระทําการในลักษณะดังกล่าว โดยมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าองค์กรสมาชิกร่วม 
สมคบ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําดังกล่าว จะถูกลงโทษดังนี้  

(1) ปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที โดยถือเสมือนว่าไม่ได้เข้าแข่งขันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาล และ  
(2) ส่งเงินสนับสนุนหรือเงินได้อ่ืนใดที่ได้รับไปแล้ว คืนให้กับสมาคม และ 
(3) ไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมการแข่งขัน ในทุกรายการที่สมาคมจัดการแข่งขัน หรือให้การรับรอง มีกําหนดเวลา

ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี และเสนอให้สมาคมพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอน ระงับหรือถอดถอนสมาชิกภาพต่อไป  
กรณีหากมีสิทธิกลับเข้าร่วมการแข่งขัน ให้แข่งขันในลีกอาชีพระดับล่างสุด  

3.14 องค์กรสมาชิกใด ไม่ให้ความร่วมมือกับสมาคม ในการจัดกิจกรรมใด ๆ ในสถานที่จัดการแข่งขันขององค์กร
สมาชิกนั้น หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สมาคมกําหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีโทษครั้งแรกปรับ 30,000 บาท 
และครั้งต่อไปจะถูกปรับเพ่ิมเป็นสองเท่า สําหรับการกระทําผิดในข้อนี้ซ้ําอีก และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย   

 3.15 องค์กรสมาชิกใดไม่ใหค้วามยินยอมกับสมาคม ในการดําเนินการด้านสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การถ่ายทอดสด นํา
เทปบันทึกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไปเผยแพร่ การจัดหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน การใช้ตราสโมสร นําภาพชุดแข่งขัน 
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ภาพสถานที่จัดการแข่งขัน ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของนักกีฬาฟุตบอลขององค์กรสมาชิกไปผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน การใช้นักกีฬาฟุตบอลของสโมสรองค์กรสมาชิกจํานวนไม่เกิน 3 คนต่อองค์กรสมาชิกเป็นผู้แสดง
ภาพยนตร์โฆษณา ภาพนิ่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน งานแถลงข่าว ร่วมกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น จะมีโทษครั้งแรกปรับ 
50,000 บาท และครั้งต่อไปจะถูกปรับเพ่ิมเป็นสองเท่า สําหรับการกระทําผิดในข้อนี้ซ้ําอีก และต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย   

3.16 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าใด ไม่จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือไม่ควบคุมบุคคลใด จน
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันถูกรุมล้อม หรือกักขัง จนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่จัดการแข่งขันได้ 
หรือไม่สามารถออกจากสถานที่จัดการแข่งขันได ้ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่เวลาการแข่งขันสิ้นสุดลงอย่างปลอดภัย มีโทษดังนี้  

ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัด 
ครั้งที่สองปรับ 60,000 บาท และห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 3 นัด และถูก

ตัดคะแนน 3 คะแนน 
ครั้งที่สามปรับ 120,000 บาท และห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้าตลอดฤดูกาล

แข่งขัน และถูกตัดคะแนน 6 คะแนน 
3.17 ห้ามบุคคลใด ในสโมสรใด ซึ่งไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือห้องพักของ

ทีมคู่แข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน หากฝุาฝืนทีมจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 
20,000 บาท 

3.18 ทีมเหย้าต้องจัดเตรียมสนามสําหรับการฝึกซ้อมให้กับทีมเยือน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันรายการนั้น ๆ หากไม่ดําเนินการ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 20,000 
บาท  

3.19 องค์กรสมาชิกใด จัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น หรือช่องทางอ่ืนใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคม หรือเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง จะมีความผิดและถูกลงโทษดังนี้ 

ครัง้แรกปรับ 100,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม  
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 200,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม 

3.20 องค์กรสมาชิก ต้องชําระค่าปรับแทนสมาคม กรณีที่สมาคมถูก ฟีฟุา หรือ เอเอฟซี ลงโทษปรับ เนื่องมาจาก
องค์กรสมาชิกปล่อยให้บุคคลที่ถูก ฟีฟุา หรือ เอเอฟซี ลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาฟุตบอล เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันขององค์กรสมาชิกนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

กรณี ฟีฟุา หรือ เอเอฟซ ีลงโทษอ่ืนใดต่อสมาคม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคม อันเกิดจากองค์กรสมาชิกนั้น 
ให้องค์กรสมาชิกนั้น ชดใช้ค่าเสียหายตามที่สมาคมเรียกร้อง 

3.21 องค์กรสมาชิก ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่ดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล ตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะมีโทษดังนี้  

(1) ไม่ดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า 20 คน ภายใน 20 วัน ก่อนการแข่งขันนัดแรก
ของฤดูกาลของลีกที่ทําการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท  
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(2) ไม่ดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า 20 คน ภายใน 3 วัน ก่อนการแข่งขันของทีมนั้น 
ให้ปรับเป็นแพ้ 

(3) ไม่ดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไม่น้อยกว่า 20 คน หลังจากการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาลไป
แล้ว 1 สัปดาห์ ให้ปรับออกจากการแข่งขัน  

ทั้งนี้ ระยะเวลาการดําเนินการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปตามที่ฝุายจัดการแข่งขันกําหนด 
3.22 หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สินขึ้นในห้องแต่งตัว และไม่สามารถระบุว่าเป็นการกระทําของบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดในทีมที่ได้ใช้ห้องแต่งตัวนั้นโดยเฉพาะ สโมสรที่นักกีฬาฟุตบอลเหล่านั้นสังกัดจะต้องรับผิดแทน จะถูกปรับเงิน 
10,000 บาท ถึง 40,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย 

3.23 ในระหว่างการแข่งขัน ห้ามนักกีฬาฟุตบอล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ทีม ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในบริเวณเขต
เทคนิคและสนามแข่งขัน เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ทีม ใช้เครื่องมือสื่อสาร เพ่ือเหตุผลทางด้ านเทคนิคในการวางแผนการ
เล่น หรือเพ่ือการรักษาพยาบาลเท่านั้น โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ให้เป็นไปตามกฎกติกาการแข่งขัน LAWS OF THE GAME หากฝุาฝืน 
องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของผู้กระทําผิดจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท 

กรณีมีเหตุจําเป็นอื่นที่เจ้าหน้าที่ทีมต้องใช้เครื่องมือสื่อสารในบริเวณดังกล่าว ให้ขออนุญาตผู้ควบคุมการแข่งขันก่อน 
หากฝุาฝืนองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของผู้กระทําผิดจะมีโทษตามวรรคแรก  

3.24 ผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการสนาม ไม่เข้าประชุมผู้จัดการทีม
ร่วมกับผู้ควบคุมการแข่งขัน ตามเวลาที่กําหนดไว้ในกําหนดการนับถอยหลังไปสู่เวลาเริ่มการแข่งขัน 

สโมสรทีไ่มส่่งผู้แทนเข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนวันแข่งขัน หรือหลังจากการแข่งขัน  
จะถูกปรับเงินครั้งละ 20,000 บาท  

3.25 ทีมใดเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินหรือไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน ให้
ลงโทษห้ามลงทําการแข่งขัน 1 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท 

3.26 องค์กรสมาชิกจะต้องดูแลมิให้มีการนําอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาใช้บริเวณสนามแข่งขัน อัฒจันทร์
โดยรอบสนามแข่งขัน ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจบการแข่งขัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องและฝุาย
จัดการแข่งขัน หากฝุาฝืนองค์กรสมาชิก จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท 
 
4. กองเชียร์ 

4.1 ด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น การ
เหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท  

กรณหีากเป็นการกระทําโดยผ่านเครื่องโทรโข่ง หรือเครื่องขยายเสียงประกอบการเชียร์ หรือถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ ปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท และห้ามนําอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 1 ถึง 4 นัด 

4.2 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ผ่านรั้วกั้นรอบสนามเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่รอบสนามแข่งขัน หรือเข้าไปในสนามแข่งขัน  
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับเงินตั้งแต ่20,000 บาท ถึง 50,000 บาท 

การเข้าไปในสนามแข่งขันสามารถกระทําได้ หากทีมเยือนและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เดินทางออกไปจากสถานที่
จัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าอนุญาต 
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4.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนการทําหน้าที่ของผู้ตัดสิน หรือนักกีฬาฟุตบอลระหว่างการแข่งขัน 
เช่น การเปุานกหวีด หรอืการใช้แตร หรือการใช้แตรไฟฟูา หรือฉายแสงเลเซอร์ เป็นต้น หรือกระทําการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมใน
สถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ การจุดพลุ หรือจุดประทัด หรือจุดไฟเย็น หรือจุดวัตถุอ่ืนจนเกิดเป็นควัน หรือจุดพลุบริเวณที่ว่าง
ด้านหลังของอัฒจันทร์ ทั้งก่อน หรือระหว่าง หรือหลังจากการแข่งขันจบลงแล้ว จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 
60,000 บาท 

หากผลจากการกระทําตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลใด หรือเกิดความเสียหายแก่สถานที่จัดการแข่งขัน 
หรืออัฒจันทร์  องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่กระทํา จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 120,000 บาท และต้อง
รับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับอันตราย และค่าเสียหายของทรัพย์สินหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งอาจถูก
พิจารณาเพิ่มโทษอีกด้วย  

4.4 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด ขว้างปาหรือกระทําด้วยประการใด ให้วัสดุหรือสิ่งของอ่ืนใด เข้า
ไปในสนามก็ดี หรือกระทําต่อนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันก็ดี 
องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทํา และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทําดังกล่าว
ต้องรับโทษ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท 

4.5 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด นําปูายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุ  หรือข่มขู่ หรือดูหมิ่นทีมคู่
แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนําปูายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ในลักษณะของการดูถูก ดูหมิ่น 
หรือลดความน่าเชื่อถือต่อสมาคม หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกอง
เชียร์ที่เป็นผู้กระทํา และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทําดังกล่าวต้องรับโทษ 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 และตัด 3 คะแนน 

หากเป็นการกระทําในลักษณะที่ยั่วยุ ทั้งด้วยการด่าทอ หรือขว้างปาสิ่งของ หรือการแสดงปูาย อันจะเป็น
เหตุนําไปสู่ปัญหากับกองเชียร์ของอีกองค์กรสมาชิกหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใด ภายในสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กร
สมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ มีโทษเช่นเดียวกันกับวรรคต้น 

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแตก่รณ ี
4.6 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด กระทําการใด ๆ ที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทีมคู่

แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่แข่งขันภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทําหรือองค์กรสมาชิกทีมเหย้า จะถูกปรับเงินดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา 
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ที่เรียกร้องมา 

รวมทั้งอาจพิจารณาเพ่ิมโทษ 
4.7 ขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่

แข่งขัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน จนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000  
บาท  
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องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแตก่รณ ี
หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ทําให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลง องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อ

เหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ฝุายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา และถูกปรับแพ้ 
4.8 ก่อการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างกองเชียร์องค์กรสมาชิกเดียวกัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งก่อน หรือ

ระหว่าง หรือหลังจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนหรือสังคม รวมทั้งทําให้เสียภาพพจน์ของการแข่งขัน จะ
ถูกปรับเงินตั้งแต ่30,000 บาท ถึง 60,000 บาท  

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี 
4.9 ทําร้ายบุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จะถูกปรับเงิน 

50,000 บาท  
หากการกระทําดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ความ

ตาย จะถูกปรับเงินตั้งแต ่50,000 บาท ถึง 200,000 บาท และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามท่ีมีการเรียกร้องมา รวมทั้ง
อาจพิจารณาเพ่ิมโทษ  

องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแตก่รณ ี
4.10 กองเชียร์ก่อการทะเลาะวิวาท ในสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูก

ปรับเงิน 100,000 บาท  
 หากการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ทําให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลง องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อ

เหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสี ยหายตามที่ฝุายสิทธิ
ประโยชน์เรียกร้อง และให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  

ส่วนกองเชียร์คู่กรณีที่ ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุก่อน แต่ได้กระทําการตอบโต้จนเหตุการณ์บานปลายออกไป           
ให้มีโทษถูกปรับเงิน 50,000  บาท 
4.11 กองเชียร์ทีมใดแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน หรือต่อบุคคลใด ใน

สถานที่จัดการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท 
4.12 โทษตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หากมีการกระทําความผิดซ้ําอีกในภายหลัง จะถูกพิจารณาเพ่ิมโทษตามลักษณะโทษ  

ในบทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
4.13 กองเชียร์กระทําความผิดตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หรือได้ก่อเหตุการณ์จนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่

จัดการแข่งขัน และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขัน โดยผู้กระทําปิดบังอําพรางใบหน้า และทีมนั้นไม่
สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้ ให้เพ่ิมโทษปรับอกีก่ึงหนึ่งของโทษที่ได้รับ 
 
5. สถานที่จัดการแข่งขัน  
5.1 สนามแข่งขัน 

5.1.1 กรณีที่องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า วางปูายผู้สนับสนุนของสมาคม หรือฝุายจัดการแข่งขัน ไม่เป็นไปตาม
จํานวน หรือตามผังที่กําหนดตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน หรือองค์กรสมาชิกไม่
ดูแลรักษาปูายผู้สนับสนุนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย จะมีโทษดังนี้ 

 ครั้งแรกปรับจุดละ 10,000 บาท 
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ครั้งที่สองปรับจุดละ 20,000 บาท และปรับเพ่ิมเงินเป็น 2 เท่า ในครั้งต่อ ๆ ไป 
5.1.2 กรณีที่ใช้ปูายผู้สนับสนุนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งโปรแกรมที่ใช้แสดงปูายผู้สนับสนุน (A-Board) และ

ระยะเวลาการแสดงปูายผู้สนับสนุนไปยังฝุายจัดการแข่งขันก่อน หากไม่ส่งจะถูกลงโทษปรับ 10,000 บาท หรือกรณีปูาย
ผู้สนับสนุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงปูายผู้สนับสนุนของสมาคม หรือฝุายจัดการแข่ งขัน ไม่เป็นไปตามจํานวนตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะถูกลงโทษปรับ 10,000 บาท  

กรณีส่งโปรแกรมแต่ปรากฏภายหลังว่าไม่แสดงปูายที่ส่งตามวรรคหนึ่ง หรือเกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ใน
ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งไม่ใช่กรณีท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย จะถูกลงโทษ 

  ครั้งแรกปรับนาทีละ 5,000 บาท 
  ครั้งที่สองปรับนาทีละ 10,000 บาท และปรับเพิ่มเงินเป็น 2 เท่าในครั้งต่อ ๆ ไป 
5.1.3 ห้ามไม่ให้องค์กรสมาชิกทีมเหย้า จัดวางปูายภายในสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมี เนื้อหาเป็นการทําลาย

ภาพลักษณ์ของสมาคม ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะถูกปรับเงิน 
ครั้งแรกปรับ ตั้งแต ่20,000 บาท ถึง 100,000 บาท  
ครั้งต่อไปปรับ ตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท  

5.1.4 อุปกรณ์ของสนามแข่งขัน ไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน มีโทษ
ดังนี้ 

 ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท 
 ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท 
5.1.5 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันให้พร้อมสําหรับการแข่งขัน โดยจะต้องไม่ใช้สถานที่

จัดการแข่งขัน สําหรับทํากิจกรรมใด ๆ ก่อนวันแข่งขัน 2 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝุายจัดการแข่งขัน หากฝุาฝืนจะมี
โทษดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท  
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 100,000 บาท 

5.1.6 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อ่ืนใด เข้าไปในสนามแข่งขัน หรือกระทําด้วยประการใด ๆ หรือปล่อย
ปละละเลยให้มีการกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการแข่งขัน จนมีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 
10,000 บาท ถึง 30,000 บาท 

5.1.7 องค์กรสมาชิก มีความบกพร่องไม่อาจใช้สถานที่จัดการแข่งขันของตน จัดการแข่งขันในวันที่กําหนดได้ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด จะลงโทษปรับแพ ้ทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงกับสมาคม 

5.1.8 พ้ืนสนามที่ใช้แข่งขันไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ พ้ืนสนามแข็งมาก หรือไม่เรียบ หรือมีหญ้าปกคลุมไม่ทั่ว โดยเฉพาะ
บริเวณเขตโทษหรือเขตประตู หรือเส้นแสดงเขตต่าง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ละกรณีมีโทษดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท 
ครั้งทีส่องห้ามใช้แข่งขันชั่วคราว 
ครั้งทีส่ามห้ามใช้ตลอดฤดูกาล 

5.1.9 องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า ต้องมีเครื่องปั่นไฟฟูาสํารอง หากไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถใช้การได้ ปรับเงิน  
50,000 บาท เว้นแต่เป็นการแข่งขันที่ไม่ใช้แสงสว่างจากไฟฟูา 
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5.1.10 ไฟฟูาส่องสว่างสําหรับใช้ส่องสนามแข่งขันขัดข้อง จนไม่สามารถดําเนินการแข่งขันต่อไปได้ในกรณีหนึ่งกรณี
ใด ดังนี้  

(1) ไฟฟูาส่องสนามขัดข้องมากกว่า 3 ครั้ง ในระหว่างการแข่งขัน   
(2) ไฟฟูาส่องสนามขัดข้องเป็นระยะเวลารวมกันทั้งหมดเกินกว่า 60 นาที   
องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า มีโทษถูกปรับแพ้ ทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงกับ

สมาคม 
5.1.11 ไฟฟูาส่องสว่างสําหรับใช้ส่องสนามแข่งขันมีความสว่างไม่ถึงเกณฑ์ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่า

ด้วยการจัดการแข่งขันแต่ละรายการ จะต้องถูกพิจารณาลงโทษ 
 ครั้งแรก ปรับเงิน 20,000 บาท 
 ครั้งที่สอง ปรับเงิน 40,000 บาท 
 ครั้งที่สาม งดใช้สนามแข่งขัน 
5.1.12 กรณีฝนตกทําให้น้ําท่วมขังสนามแข่งขัน 

(1) หากฝนตกก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน หากไมใ่ช่เหตุสุดวิสัย องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องจัดการระบายน้ําจน
สามารถแข่งขันได้ ภายในเวลา 60 นาที นับตั้งแต่ฝนหยุดตก หากดําเนินการไม่ได้ ต้องถูกลงโทษปรับแพ้ และถูก
ปรับเงิน 50,000 บาท ทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงกับสมาคม 

(2) หากฝนตกระหว่างการแข่งขนั จนผู้ตัดสินต้องให้พักการแข่งขันไปเป็นการชั่วคราว เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้
ดําเนินการระบายน้ําที่ท่วมขังอยู่ออกไปจนสามารถใช้ทําการแข่งขันต่อได้ ภายใน 60 นาที นับตั้งแต่ฝนหยุดตก หาก
เลยเวลาดังกล่าวไปแล้ว ยังไม่สามารถใช้สนามทําการแข่งขันได้ และโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องถูกลงโทษปรับแพ้  
และถูกปรับเงิน 50,000 บาท ทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงกับสมาคม 

 
5.2 สถานที่ท างาน และส่วนอ านวยความสะดวก ในสถานที่จัดการแข่งขัน ส าหรับใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน หากผิดระเบียบให้ปรับเงิน 
ดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท  
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท 

 
5.3 ส่วนอ่ืนใดที่นอกเหนือไปจากข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ก าหนดความผิดและโทษไว้ ดังนี้ 

5.3.1 ไม่ได้จัดทําปูายบอกเส้นทางการจราจร ไว้ในบริเวณที่จอดรถ และไม่มีผู้ดูแลอํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรในบริเวณดังกล่าว หรือไม่ได้จัดที่จอดรถไว้ให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน บุคคลวีไอพี และทีมเยือน 

ครัง้แรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท 

5.3.2 นําลูกฟุตบอลมาไม่ครบจํานวน หรือที่ด้อยคุณภาพ หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการ มาใช้แข่งขัน  

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
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ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท 
5.3.3 ไม่ได้แจ้งจํานวนผู้เข้าชมการแข่งขันประจําวันนั้น ณ สถานที่จัดการแข่งขัน ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

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 ไม่ได้จัดให้มีพ้ืนที่ส่วนกลางหรือ Mixed Zone สําหรับให้นักกีฬาฟุตบอลได้พบกับสื่อมวลชนระหว่างทางเดิน
ออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน เพ่ือไปขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 20,000 บาท 

5.3.6 ไม่มีการจัดสัดส่วนของอัฒจันทร์อย่างเป็นระบบ และแข็งแรง และมีที่นั่งวีไอพี เพ่ือชมการแข่งขัน รวมทั้งไม่มี
ทางเข้า-ออก แยกไว้เป็นพิเศษ หรือไม่ได้จัดที่ว่างหรือจัดรั้วกั้นระหว่างที่นั่งของกองเชียร์ทีมเหย้า-ทีมเยือน กรณีที่นั่งเชียร์อยู่
ในอัฒจันทร์เดียวกันตามข้อกําหนดของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน หรือไม่ได้จัดที่นั่งสําหรับรับรองนักกีฬา
ฟุตบอลทีมเยือนที่ไม่มีชื่อเล่นในวันนั้น เจ้าหน้าที่ทีม และวีไอพี มีโทษดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท 
ครั้งทีส่ามปรับ 30,000 บาท และห้ามใช้สถานที่จัดการแข่งขันชั่วคราว 

5.3.7 ไม่ได้จัดให้มีธงประจําการแข่งขัน หรือเพลงประจําการแข่งขัน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน สําหรับการเดินเข้าสู่สนามเพ่ือการเริ่มแข่งขัน 

ครั้งแรกปรับกรณีละ 10,000 บาท  
ครั้งที่สองปรับกรณีละ 20,000 บาท และปรับเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า ในครั้งต่อ ๆ ไป 

5.3.8 ไม่จัดรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ไป-กลับ ระหว่างสนามบินหรือสถานีรถไฟหรือสถานีรถทัวร์ปรับ
อากาศ กับโรงแรมที่พักหรือสถานที่จัดการแข่งขัน ตลอดจน ไป-กลับ ระหว่างโรงแรมที่พักกับสถานที่จัดการแข่งขัน ตามที่
ฝุายจัดการแข่งขันแจ้ง มีโทษถูกปรับเงินนัดละ 10,000 บาท 

5.3.9 ไม่ได้จัดให้กองเชียร์ทีมเหย้าและทีมเยือน ไปนั่ง และ/หรือ ดําเนินกิจกรรมการเชียร์ที่อัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามกับ
อัฒจันทร์หลัก ด้วยการจัดให้กองเชียร์ทีมเยือนอยู่ด้านขวามือของผู้นั่งชมในอัฒจันทร์หลัก และกองเชียร์ทีมเหย้าอยู่ด้าน
ซ้ายมือของอัฒจันทร์เดียวกันกับทีมเยือน เว้นแต่สภาพของอัฒจันทร์กับความปลอดภัย ในการเดินทางกลับของทีมเยือน
หลังจากจบการแข่งขันแล้วอาจเป็นปัญหา ก็อนุโลมให้จัดอัฒจันทร์ที่นั่งที่แตกต่างไปจากข้อกําหนดนี้ได้ หากไม่ดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว้ มีโทษดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท 
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ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 30,000 บาท 
5.3.10 ต้องจัดที่นั่งสําหรับเจ้าหน้าที่ทีมเยือน บุคคลสําคัญ ตลอดจนสมาคม และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เป็นไป

ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับเงินดังนี้ 
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งที่สองปรับ 20,000 บาท 
ครั้งตอ่ไปปรับเงินครั้งละ 30,000 บาท 

5.3.11 กรณีโฆษกสนามเหย้าหรือบุคคลใด ใช้เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อ่ืน ประชาสัมพันธ์ในสถานที่จัดการ
แข่งขัน ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน ในลักษณะยั่วยุ หยาบคาย เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิว หรือปลุก
ระดมบุคคลใด หรือกองเชียร์ของทีมตน อันอาจนําไปสู่เหตุการณ์รุนแรง หรือทําให้เสียภาพลักษณ์ของสมาคม หรือ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม องค์กรสมาชิกทีมเหย้าต้องถูกลงโทษ ดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 20,000 บาท  
ครั้งต่อไปปรับเงินครั้งละ 40,000 บาท 
และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 2 นัด 

5.3.12 ต้องจัดรถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพ่ือรองรับการเจ็บปุวยฉุกเฉินของ
นักกีฬาฟุตบอลหรือผู้ชม จํานวน 2 คัน หรือตามจํานวนที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันรายการนั้น 
ก่อนเริ่มเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาท ีมิฉะนั้นจะถูกปรับ 

ครั้งแรก 20,000 บาท  
ครั้งต่อไปครั้งละ 30,000 บาท 

กรณีที่รถพยาบาลมาไม่ทันตามกําหนดระยะเวลาข้างต้น และได้ล่วงเลยระยะเวลาเริ่มการแข่งขันไป ให้เป็นดุลพินิจ
ของผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะเลื่อนระยะเวลาเริ่มต้นการแข่งขันออกไปได้ครั้งละ 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ต้องถูกปรับเงิน 
40,000 บาท หากมีการกระทําความผิดซ้ําอีก ในการแข่งขันนัดอื่นให้เพ่ิมโทษปรับเงินเป็นสองเท่า 

กรณีที่ล่วงเลยระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่อนุญาตให้จัดการแข่งขันในนัดนั้น องค์กรสมาชิกทีมเหย้า 
ต้องถกูปรับเป็นแพ้ตามระเบียบการปรับแพ้ และถูกปรับเงิน 50,000 บาท  

ทั้งนี้ นอกจากจะต้องรับโทษตามวรรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ด้วย 

5.3.13 ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาเริ่มการแข่งขัน ทั้งในครึ่งเวลาแรกและครึ่งเวลาหลัง ให้เป็นไปตามเวลาที่ทางผู้
ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกําหนดไว้ เพ่ือการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังผู้ชมทางบ้านได้ 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท และ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม 
ครั้งที่สองปรับ 30,000 บาท และ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม 
ครั้งต่อไปปรับเงินครั้งละ 50,000 บาท และ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคม 

5.3.14 ในวันแข่งขัน หากองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าจัดกิจกรรมใด ๆ ภายในสนามแข่งขัน ทั้งก่อนเวลาเริ่มการ
แข่งขัน หรอืระหว่างพักครึ่งเวลาการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝุายจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ก่อน มี
โทษ ดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท 
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ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท 
5.3.15 จําหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันให้กับกองเชียร์ของทีมเยือน ในราคาที่สูงกว่าที่จําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปใน

ที่นั่งอัฒจันทร์เดียวกัน หรือจัดตั๋วเข้าชมให้กับทีมเยือน ในปริมาณท่ีน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
แข่งขัน หรือไม่แจ้งราคาตั๋วที่จําหน่ายหน้าสถานที่จัดการแข่งขันในวันแข่งขันไปให้ฝุายจัดการแข่งขันทราบ หรือไม่แจ้งให้ฝุาย
จัดการแข่งขันทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วนั้นไปจากเดิมท่ีแจ้งไว้ แต่ละกรณีมีโทษดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท 
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท 

5.3.16 องค์กรสมาชิกใดที่เป็นทีมเหย้า ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อ ให้กองเชียร์เข้าชมการ
แข่งขันเกินความจุของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือแจ้งจํานวนผู้ชมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกปรับเงิน ดังนี้      
            ครั้งแรกปรับ 50,000 บาท 

ครั้งต่อไปปรับเพ่ิมเป็น 2 เท่า ของครั้งก่อน ๆ และต้องชดใช้ค่าเสียหายหากมีเหตุเกิดขึ้นกับบุคคลใด หรือมี 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา 

 5.3.17 องค์กรสมาชิกใดที่เป็นทีมเหย้า ปล่อยปละละเลยให้กองเชียร์ อยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้จัดไว้ให้เป็นที่นั่ง จะถูก
ปรับเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท 

5.3.18 ความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน 
(1) บกพร่องในการตรวจเช็คหรือควบคุมไม่ให้กองเชียร์หรือบุคคลใด นําขวดน้ํา พลุ ประทัดดอกไม้ไฟ หรือ

วัสดุที่สามารถนําไปใช้ในการทําร้ายกันได้ เข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขัน หรืออัฒจันทร์ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 
บาท ถึง 50,000 บาท 

(2) หากองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า ไม่สามารถปูองกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทําในสถานที่
จัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพลบต่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ จะถูก
ลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ/หรือ ห้ามจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัดเป็นอย่าง
น้อย จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนให้ผ่านการรับรองจากฝุายจัดการแข่งขัน 

(3) หากองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า มีข้อบกพร่องในระบบงานรักษาความปลอดภัย ที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 
บาท และ/หรือ ห้ามจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัดเป็นอย่างน้อย จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ผ่าน
การรับรองจากฝุายจัดการแข่งขัน 

(4) บกพร่องปล่อยให้กองเชียร์ กลุ่มบุคคลหรือบุคคล นําปูายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุ  หรือดูหมิ่นทีมคู่
แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนําปูายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ในลักษณะของการดูถูก 
ดูหมิ่น หรือลดความน่าเชื่อถือต่อสมาคม หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้น
สังกัดกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทํา และ/หรือ องค์กรสมาชิกทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทํา จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 
บาท ถึง 50,000 บาท 

(5) ปล่อยให้มีการขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม บุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน จนอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยและไม่สามารถออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน เกินกว่า 1 ชั่วโมง นับแต่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 
50,000 บาท  
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(6) บกพร่องปล่อยให้บุคคลอ่ืนใด ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือ
ห้องพักของทีมคู่แข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน  องค์กรสมาชิกทีมเหย้าจะถูก
ปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
5.3.19 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละ

รายการแข่งขัน มีโทษดังนี ้
ครั้งแรกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จ  
ครั้งที่สอง หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในครั้งแรก ให้ปรับเงิน  10,000 บาท และ 

กําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จใหม ่
ครัง้ต่อไป ปรับเงินเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า จนกว่าจะดําเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ  
 

6. กรณีการตัดคะแนนองค์กรสมาชิก (ทีม) และโทษอ่ืน ๆ 
6.1 กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรสมาชิก ปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ต่อบริษัท ไทยลีก จํากัด จะถูกตัดคะแนน

สะสม 3 คะแนน 
6.2 องค์กรสมาชิกใดผิดสัญญาไม่ชําระเงินค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนให้กับนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีม ตามระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน จะถูกตัดคะแนนสะสม 6 คะแนน ถ้าเป็นการตัดคะแนนสะสมระหว่างฤดูกาลแข่งขันก็ให้
ตัดคะแนนสะสมในฤดกูาลแข่งขันนั้น แต่ถ้าตัดคะแนนสะสมหลังจบฤดูกาลแข่งขันให้ตัดคะแนนสะสมในฤดูกาลแข่งขันถัดไป  

6.3 ข้อกําหนดประกอบการลงโทษว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ ด้วยการห้ามไม่ให้กองเชียร์
ของตนเองเข้าชมการแข่งขัน 

(1) เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษจะต้องดําเนินการทุกวิถีทางอย่างเต็มกําลังความสามารถ ในการ
หา้มไม่ใหก้องเชียร์ของตนเองเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในนัดที่ถูกลงโทษ 

(2) ถ้าปรากฏชัดเจนว่า มีกองเชียร์ขององค์กรสมาชิกตนเอง แฝงตัวเข้าไปชมการแข่งขัน หรือมีบุคคลใด ที่
เชียร์องค์กรสมาชิกของตนเข้าไปชมการแข่งขันด้วย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรสมาชิกนั้นในการเชิญตัวบุคคลนั้นออก
จากสถานที่จัดการแข่งขัน โดยการประสานกับองค์กรสมาชิกทีมเหย้าและผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH 
COMMISSIONER) 

(3) หากองค์กรสมาชิกที่ถูกลงโทษ ไม่ดําเนินการ ตามข้อ 6.3 (2) จะถูกลงโทษเพ่ิมเป็นสองเท่า ทั้งนี้ ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER) ในการรายงานความผิด 
6.4 ค่าปรับที่เกิดขึ้นทุกกรณีเป็นความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกที่ต้องชําระให้กับสมาคม ถ้าองค์กรสมาชิกใดไม่

ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 5 ต่อเดือนของค่าปรับด้วย จนกว่าจะชําระเงิน
ค่าปรับ 

กรณีองค์กรสมาชิก ไม่ชําระเงินค่าปรับของ นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือ
แจ้งบทลงโทษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทําการแข่งขัน หรือทําหน้าที่ จนกว่าจะชําระค่าปรับเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

สมาคมจะงดการจ่ายเงินสนับสนุนในส่วนที่จะให้แก่องค์กรสมาชิกนั้น จนกว่าจะชําระค่าปรับทั้งหมดที่ค้างจ่ายแล้ว
เสร็จ  
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สมาคมอาจหักเงินสนับสนุนในส่วนที่จะให้แก่องค์กรสมาชิก เพ่ือไปชําระค่าปรับค้างจ่าย และจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ
ส่งมอบคืนแก่องค์กรสมาชิกนั้นก็ได้ แต่ถ้ามีหนี้ ส่วนที่เงินสนับสนุนขาดไม่เพียงพอต่อการชําระให้ดําเนินการตามขั้นตอนตาม
กฎหมายต่อไป  

กรณีไม่ชําระเงินค่าปรับของนักกีฬาฟุตบอลภายในกําหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม สมาคมจะเพิก
ถอนการขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลทันที 

6.5 ในกรณีที่สิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันประจําปีแล้ว หากนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ หรือองค์กรสมาชิก ที่ได้รับ
ใบแดง หรือถูกลงโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่สมาคมแต่งตั้ง และยังมีโทษติด
ค้างอยู่ ให้มีผลผูกพันถึงในฤดูกาลถัดไป ส่วนโทษพักการแข่งขันจากการคาดโทษด้วยใบเหลืองให้ยกเว้น และค่าปรับให้คงเดิม 

6.6 กรณีที่นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม ขององค์กรสมาชิกใด ได้ว่าจ้างให้ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน ทําหน้าที่
ตัดสินให้ผลการแข่งขันเป็นประโยชน์แก่องค์กรสมาชิกตนหรือองค์กรสมาชิกอ่ืน จะมีโทษตามที่คณะกรรมการพิจารณาวินัย 
มารยาทของสมาคม กําหนด 

6.7 องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการอ่ืน ๆ ของสมาคม ต้องเป็นนิติบุคคล 
ตามท่ีกําหนดในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะมีโทษ ดังนี้ 

ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งต่อไปภายใน 30 วัน นับแต่การปรับเงินครั้งแรก หากยังไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จต้องถูกปรับเงิน 

100,000 บาท และจะถูกปรับเงินเดือนละ 10,000 บาท จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ 
6.8 ไม่ส่งงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ขององค์กรสมาชิกให้ฝุายจัดการแข่งขัน ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย

การจัดการแข่งขัน 
ครั้งแรกปรับ 10,000 บาท 
ครั้งตอ่ไปปรับครั้งละ 20,000 บาท 

6.9 ในกรณีที่องค์กรสมาชิก มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการอ่ืน กับทีมที่สังกัดอยู่ในสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศอ่ืน 
จะต้องปฏิบัติตามประกาศสมาคมซึ่งออกตามระเบียบข้อบังคับของฟีฟุา หรือ เอเอฟซี หากฝุาฝืนจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10 ,000 
บาท ถึง 30,000 บาท และองค์กรสมาชิกจะต้องรับผิดชอบชําระค่าปรับที่สมาคมจ่ายให้กับฟีฟุา หรือ เอเอฟซี ตามท่ีจ่ายจริง 

6.10 ในกรณีที่สมาคม เรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลจากองค์กรสมาชิก เพ่ือจัดทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลนานาชาติ และ
กีฬาฟุตบอลในนามทีมชาติไทยทุกชุดในทุกรายการ องค์กรสมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัว
นักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติของสมาคม หากฝุาฝืนนักกีฬาฟุตบอลจะถูกพักการแข่งขัน 2 นัด  หรือปรับเงินองค์กรสมาชิก 

ครั้งแรก 100,000 บาท  
ครั้งที่สอง 200,000 บาท  
ครั้งต่อไปครั้งละ 300,000 บาท 
หรือทั้งพักการแข่งขันนักกีฬาฟุตบอล และปรับเงินองค์กรสมาชิก 
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บทที่ 4 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
การพิจารณาลงโทษสําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทและข้อประท้วงการ

แข่งขันฟุตซอล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขัน ฟุตซอล 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่สมาคมได้ประกาศใช้ แล้วให้
นําเสนอผลการพิจารณา เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
บทที่ 5 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด 

การพิจารณาลงโทษสําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทและข้อ
ประท้วง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นตามระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ที่สมาคมได้
ประกาศใช้ แล้วให้นําเสนอผลการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
บทที่ 6 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาดของ 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

การพิจารณาลงโทษ หรือการประท้วงหรือร้องเรียน สําหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  ให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน หรือ 
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอลชายหาด และผู้ประเมินผู้
ตัดสิน หรือ คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมแล้วแต่กรณี พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นตาม 
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด 
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่สมาคมได้ประกาศใช้ แล้ว
ให้นําผลการพิจารณาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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บทที่ 7 ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน  
การพิจารณาลงโทษสําหรับการกระทําใด ๆ ที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่สมาคมได้ประกาศใช้ เมื่อได้รับ
รายงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณาลงโทษ ดังนี้ 

7.1 บุคคลใดรบเร้า ข่มขู่ ผู้ตัดสิน ให้ใช้วีดิทัศน์ช่วยในการตัดสิน (VAR)  เข้าไปในบริเวณการตรวจสอบวีดิทัศน์ 
(RRA) ของผู้ตัดสิน  เข้าไปในห้องปฏิบัติการวีดิทัศน์ (VOR)  ชี้นําหรือข่มขู่ให้ผู้ตัดสินตัดสินไปในทางใดทางหนึ่ง  หรือกระทํา
การใด ๆ ที่เป็นการรบกวน ขัดขวางการใช้วีดิทัศน์ช่วยในการตัดสิน (VAR) ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ จะต้องถูกลงโทษ ปรับ
เงนิตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท และ/หรือ ห้ามปฏิบัติหน้าที่ 1-2 นัด 

7.2 องค์กรสมาชิกทีมเหย้าไม่จัดสถานที่สําหรับใช้วีดิทัศน์ช่วยในการตัดสิน (VAR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันของสมาคม จะต้องถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 บาท 

7.3 ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 1 (VAR) และผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 2 (AVAR) มีหน้าที่ในการตรวจสอบวีดิทัศน์ช่วยการ
ตัดสินให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตลอดการแข่งขัน หากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จะ
มีความผิดตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬา
ฟุตบอลชายหาด ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่สมาคม 
ได้ประกาศใช้ 

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์โทษ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ตามกระบวนการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ที่ระบุไว้ในระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
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บทเฉพาะกาล 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ขึ้นในประเทศไทยและใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ส่งผลให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานสากล  และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 
1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ 14 ประเภท รวมถึงกีฬาฟุตบอลด้วย โดยในการ
จัดการแข่งขันจะต้องไม่มีผู้ชม และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน คู่มือ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น    
 เพ่ือให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการ
แข่งขันหรือให้การรับรอง  เป็นไปตามมาตรการเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  จึงกําหนดให้ องค์กรสมาชิก
(ทีม) นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตาม คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน
ปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (แบบไม่มี
ผู้ชมในสนามแข่งขัน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม จะถูกลงโทษตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้  
  

1. องค์กรสมาชิก(ทีม)  นักกีฬาฟุตบอล และ เจ้าหน้าที่ทีม หากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ (ฉบับชั่วคราว) บทที่ 1 ข้อ 1 (คู่มือการปฏิบัติ) และข้อ 2  ต้องถูก
ลงโทษตามข้อที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติ ดังนี้    

(ก) ความผิดกลุ่มที ่1   
  1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ปูองกันโรค   ข้อ 1.4, 1.7, 1.8 และ 1.10  
  2) การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  
   2.2 มาตรการในการปูองกันโรค   ข้อ 2.2(1), 2.2(2), 2.2(3), 2.2(4), 2.2(6), 2.2(7) และ 2.2(9)  
   2.3 มาตรการทําความสะอาด   ข้อ 2.3(1), 2.3(2), 2.3(3), 2.3(4) และ 2.3(5)  
  2) ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม    ข้อ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 และ 2.8 

กระท าผิดครั้งแรก  ให้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
กระท าผิดครั้งต่อไป  จะถูกปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท  
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(ข) ความผิดกลุ่มที่ 2   
  1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ปูองกันโรค   ข้อ 1.1, 1.3, 1.5 และ 1.6  
  2) การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม  

2.1 มาตรการคัดกรองอาการปุวย   ข้อ  2.1(1), 2.1(2) 
   2.2 มาตรการในการปูองกันโรค   ข้อ 2.2(8)   

1) การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม   ข้อ 1.2  
  2) ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม   ข้อ 2.2  

กระท าผิดในแต่ละครั้ง  จะถูกปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท  
 

(ค) ความผิดกลุ่มที่ 3   
1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ปูองกันโรค   ข้อ 1.2, 1.9 และ 1.11  

  1) การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม   ข้อ 1.1  
กระท าผิดในแต่ละครั้ง  จะถูกปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาท  

 
สําหรับอัตราการรับโทษค่าปรับเงินของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแต่ละรายการนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในบทที่ 3 

ของระเบียบฉบับนี้  
 

2. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  หากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ 
และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ (ฉบับชั่วคราว) บทที่ 1 ข้อ 1 (คู่มือการปฏิบัติ) ข้อ 2 และข้อ 4 จะถูกพิจารณาลงโทษ ตาม
ลักษณะโทษที่กําหนดในหมวดที่ 9 ข้อ 57 ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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