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เพื่อให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการฟุตซอลไทยลีก และรายการฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ทุกรายการที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด
การแข่งขัน และมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน จึงได้มรีะเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อใช้บังคับกับทีม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ของทุกทีม 
โดยให้ยกเลิกระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

หมวด 1 

คำจำกัดความที่ใช้ในระเบียบนี ้

1.1 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และ
ฟุตบอลชายหาด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

         1.2 ทีม หมายถึง ทีมกีฬาต่าง ๆ ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ทุกรายการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  

1.3 นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาสัญชาติไทย และนักกีฬาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง กับทีมที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรายการ 

1.4 เจ้าหน้าที่ทีม หมายถึง บุคคลากรของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยทุกรายการ ที่มีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ประธานสโมสร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู นักกายภาพบำบัด หรือหมอนวดประจำทีม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ ของทีม โดยแต่ละตำแหน่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับฝ่ายจัดการแข่งขัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่น ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งโดยนิตินัย หรือพฤตินัยกับทีม แม้จะไม่ข้ึนทะเบียนไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ตาม  

        1.5 กองเชียร์ (Spectators, Supporters) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่คอยให้กำลังใจทีมตนเอง 

        1.6 เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ผู้ควบคุมการแข่งขัน, ผู้ประเมินผู้ตดัสิน,   
ผู้ตัดสิน, ผู้ช่วยผู้ตัดสิน, ผู้รักษาเวลา และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคม และบุคคลที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ                      

 1.7 ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสิน 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561 (Video Assistant Referee Regulations) 

1.8 การประท้วง (Protestion) ให้หมายความรวมถึง การโต้แย้งปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของ
นักกีฬาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การร้องเรียนใด ๆ ที่อ้างว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันในส่วนที่เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย ที่ผู้ร้องได้ทำข้ึนภายหลังสิ้นสุดการแข่งขัน 
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หมวด 2 
         คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด      

มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้
           2.1 พ ิจารณาและลงโทษการกระทำหร ือความประพฤต ิผ ิด ว ิน ัยมารยาท และข ้อประท้วงของ                        
ทีม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ ที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ตามรายงานของเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน หรือรายงานของฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือจากการประท้วงที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยให้นำผลการ
พิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 

          2.2 กำหนดโทษเนื่องมาจากการกระทำความผิดของทีม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ ตามหมวด 3 ว่า
ด้วยการพิจารณาและการลงโทษ และความผิดกรณีอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้มีการระบุบทลงโทษไว้ 

2.3 พิจารณาและลงโทษ ตามข้อประท้วงของทีมต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิ และคุณสมบัติของนักกีฬา หรือ       
ข้อประท้วงอ่ืน ๆ ที่มีผู้ประท้วง โดยให้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 

2.4 พิจารณาออกระเบียบการลงโทษ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณาวินัย มารยาท และข้อประท้วง
เพิ่มเติมกรณี ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่มีไม่ครอบคลุมถึง และสามารถนำระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท  
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) หรือของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

หมวด  3 

การพิจารณา และการลงโทษ 
ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการต่าง ๆ เฉพาะการพิจารณาโทษปรับเงิน จะพิจารณาจำนวนเงินที่ปรับ

แตกต่างกันดังนี้ 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก (ชาย) ไทยลีก รับโทษปรับเต็มตามอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ในบทลงโทษ 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก (ชาย) ทุกรายการที่ไม่สูงกว่า ไทยลีก 2, กีฬาฟุตซอลลีก (หญิง) และการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชายหาด โทษปรับเงินครึ่งหนึ่งของอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ในบทลงโทษ 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ เอฟเอ คัพ รับโทษปรับเงินหนึ่งในสามของอัตราที่กำหนดไว้ ในบทลงโทษ  
ยกเว้นการแข่งขันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรับโทษปรับเต็มอัตราที่กำหนดไว้ในบทลงโทษ 

ข้อ 3.  การกระทำความผิดของนักกีฬา  

3.1 ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่า เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิวหรือเชื้อชาติ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม    
กองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ทั้งใน หรือนอกสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือ
ภายหลังการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินตั้งแต ่3,000 ถึง 10,000 บาท 

3.2 แสดงกร ิยาไม่เหมาะสม เช ่น การแสดงกิร ิยาก้าวร ้าว ข ่มขู่  เจ ้าหน้าที ่จ ัดการแข่งข ัน แสดง                  
สัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือปลุกเร้านักกีฬาคนอื่น ๆ ให้กระทำการดังกล่าวข้างต้น ทั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการ
แข่งขัน ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินตั้งแต ่3,000 ถึง 10,000 บาท 
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3.3 แสดงกริยา ท่าทาง หรือใช้คำพูดยั่วยุกองเชียร์ อันอาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการแข่งขัน      
ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 บาท 

3.4 ใส่เสื ้อหรืออุปกรณ์อื ่นใดมีข้อความดูหมิ ่น หรือสร้างความเสียหายให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่ง     
ประเทศไทยฯ ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินตั้งแต ่3,000 ถึง 10,000 บาท 

3.5 ชักชวนนักกีฬาคนอื่นประท้วงการตัดสิน ทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงัก ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับ
เงิน 5,000 บาท 

3.6 ทำร้ายร่างกายนักกีฬา เจ้าหน้าทีท่ีม กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ในหรือนอกสนามแข่งขันก่อน 
ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขัน 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท 

3.6.1 ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 3.6 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ห้ามลงแข่งขัน                    
              4 นัด และปรับเงิน 40,000 บาท 

3.6.2 ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 3.6 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย ห้ามลงแข่งขันตลอดชีวิต 
              และปรับเงิน 100,000 บาท 

3.6.3 ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 3.6 อยู ่ในขั ้นพยายาม ห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงิน                
              10,000 บาท 

3.7 ทำสัญญาจ้างกับทีมซ้ำซ้อนกัน ห้ามลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และปรับเงิน 10,000 บาท 

3.8 ไม่พก AD Card ติดตัวมาแสดงในวันแข่งขัน ห้ามลงแข่งขันในนัดนั้น  

3.9 ทำลายทรัพย์สินของสถานที่จัดการแข่งขัน หรือของบุคคลใดภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงินตั้งแต่ 
10,000 ถึง 20,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินให้ผู้เสียหาย 

3.10 กระทำการส่อไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล) ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ห้ามลงแข่งขันเป็นระยะเวลา      
3 ปี และปรับเงินตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาท 

3.11 นักกีฬาที่ถูกลงโทษต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ กรณีถูกห้ามลงแข่งขัน หากฝ่าฝืนให้ถือว่านักกีฬายังมิได้รับ
โทษครบตามกำหนด จะต้องถูกลงโทษห้ามลงแข่งขัน เพ่ิมอีก 1 นัด และปรับเงิน 10,000 บาท 

3.12 เสื้อหรือกางเกงตัวใน สีแตกต่างกับเสื้อหรือกางเกงที่ใส่ลงทำการแข่งขัน ปรับเงินตั้งแต่ 2,000 ถึง  
5,000 บาท 

3.13 ลงแข่งขันกีฬาฟุตซอล หรือกีฬาฟุตบอล รายการอื่น ในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

3.14 นักกีฬาที ่ถูกใบเหลือง ใบแดง เมื ่อถูกหักคะแนนสะสมครบตามเกณฑ์ จะถูกห้ามลงแข่งขันและ         
ปรับเงิน ดังนี้ 

3.14.1  ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 6 คะแนน ห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด 

3.14.2  ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 12 คะแนน ห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 2 นัด 
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3.14.3 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 18 คะแนน ห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 3 นัด และปรับเงิน            
                 2,000 บาท 

3.14.4  ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 24 คะแนน ห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 3 นัด และปรับเงิน           
                 4,000 บาท 

3.14.5 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 30 คะแนน ห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 3 นัด และปรับเงิน              
                 8,000 บาท 

3.15 แต ่งกายไม ่ เป ็นไปตามระเบ ียบข ้อบ ังค ับว ่าด ้วยการจ ัดการแข ่งข ันก ีฬาฟุตซอลล ีกอาชีพ                     
ปรับเงิน 2,000 บาท 

 
ข้อ 4.  การกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม 

4.1 ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่า เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิว หรือเชื้อชาติกับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม 
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ทั้งใน หรือนอกสนามการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามทำหน้าที่ใน
สนามแข่งขนั 1 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

4.2 แสดงกริยาไม่เหมาะสม เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินด้วยกิริยาก้าวร้าว เตะขวดน้ำหรืออุปกรณ์อื่น ๆ 
ฯลฯ แสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือ ข่มขู่ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามทำหน้าที่
ในสนามแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

4.3 แสดงกริยา ท่าทาง หรือใช้คำพูดยั่วยุกองเชียร์ เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการแข่งขั น      
ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

4.4 ชักชวนนักกีฬาประท้วงการตัดสิน ทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงัก ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน 2 นัด 
และปรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาท 

4.5 ไม่พก AD Card ติดตัวมาแสดงในวันแข่งขัน ห้ามลงทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน 

4.6 แต่งกายไม่เหมาะสม ห้ามลงทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน 1 นัด 

4.7 ไม่คล้อง AD Card ไว้ตลอดการแข่งขัน ออกนอกเขตเทคนิค หรือยืนสอนในเขตเทคนิคเกินกว่า 1 คน ใน
ระหว่างการแข่งขัน ปรับเงินครั้งละ 5,000 บาท 

4.8 ทำร้ายร่างกายนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ทั้งใน หรือนอกสนามแข่งขัน   
ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท 

4.8.1  ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 4.8 เป็นเหตุให้ผู ้ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส ห้ามทำหน้าที ่ใน   
สนามแข่งขัน 4 นัด และปรับเงิน 40,000 บาท 

4.8.2  ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 4.8 เป็นเหตุให้ผู ้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย ห้ามทำหน้าที่ใน                          
สนามแข่งขันตลอดชีวิต และปรับเงิน 100,000 บาท 
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4.8.3  ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 4.8 อยู ่ในขั ้นพยายาม ห้ามทำหน้าที ่ในสนามแข่งขัน 1 นัด           
และปรับเงิน 10,000 บาท 

4.9 กระทำการหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล) ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ห้ามทำหน้าที่ใน
สนามแข่งขันตลอดชีวิต และปรับเงิน 100,000 บาท 

4.10 เจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกลงโทษต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ กรณีห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน หากฝ่าฝืนให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ทีม ยังมิได้รับโทษครบตามที่กำหนด จะต้องถูกลงโทษห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน เพ่ิมอีก 1 นัด และปรับ
เงิน 20,000 บาท 

4.11 เจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกใบเหลือง ใบแดง เมื่อถูกหักคะแนนสะสมครบตามเกณฑ์ จะถูกห้ามทำหน้าที่ใน
สนามแข่งขันและปรับเงิน ดังนี้ 

4.11.1 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 6 คะแนน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด และปรับ
เงิน 2,000 บาท  

4.11.2 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 12 คะแนน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดต่อไป 2 นัด และปรับ
เงิน 4,000 บาท 

4.11.3 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 18 คะแนน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดต่อไป 3 นัด และปรับ
เงิน 8,000 บาท 

4.11.4 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 24 คะแนน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดต่อไป 3 นัด และปรับ
เงิน 16,000 บาท 

4.11.5 ถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 30 คะแนน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดต่อไป 3 นัด และปรับ
เงิน 32,000 บาท 

 
ข้อ 5 การกระทำความผิดของทีม 

5.1 ทีมใดไม่ไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันที่กำหนด ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 0 ประตูต่อ 2 
และปรับเงินตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 บาท และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตามที่จ่ายจริง รวมทั้งชดใช้
ค่าเสียหาย 

5.2 ทีมใดไปถึงสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ใช่เหตุ
จากความบกพร่อง หรือความไม่พร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 0 ประตูต่อ 2 และปรับเงิน
ตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 บาท และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตามที่จ่ายจริง รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหาย 

5.3 ทีมใดไปถึงสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด จนทำให้การ
แข่งขันล่าช้า ปรับเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 40,000 บาท และต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

5.4 ทีมใดไม่ร่วมการแข่งขันจนหมดเวลา หรือนักกีฬาผละจากการแข่งขัน หรือนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์
ของทีมนั้น กระทำการด้วยประการใด ๆ ให้การแข่งขันต้องยุติลงก่อนหมดเวลา ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตู
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เสียตามท่ีเสียจริง หากเสียน้อยกว่า 2 ประตู ให้นับประตูเสียเป็น 2 ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น 0 ประตู และปรับ
เงิน 30,000 ถึง 50,000 บาท และต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

5.5 ก่อนการแข่งขัน ทีมใดมีนักกีฬาน้อยกว่า 9 คน จะไม่มีสิทธิ์ทำการแข่งขัน และให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 0 
ประตูต่อ 2   และปรับเงินตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 บาท และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตามที่จ่ายจริง 
รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย 

5.6 ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือนักกีฬาในสนามน้อยกว่า 3 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสีย
ตามท่ีเสียจริง หากเสียน้อยกว่า 2 ประตู ให้นับประตูเสียเป็น 2 ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น 0 ประตู 

5.7 ทีมใดจัดการแข่งขัน หรือร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากสมาคม ปรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาท 

5.8 ทีมใดมีนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล หรือกีฬาฟุตบอล รายการอื่น ในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน โดย
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคม ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

5.9 ทีมใดนำนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ส่งรายชื่อลงทำ
การแข่งขัน หรือลงสนามแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้นับประตูเสียตามที่เสียจริง หากเสียน้อยกว่า 2 ประตู 
ให้นับประตูเสียเป็น 2 ประตู ส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น 0 ประตู 

5.10 ทีมใดจัดชุดนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมในวันแข่งขันไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

5.11 ทีมใดประท้วงการตัดสินโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่ง จะถูก
ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท รวมทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

ข้อ 6.  การกระทำความผิดของกองเชียร์ 

6.1 จุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ระหว่างการแข่งขัน หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้วัสดุ สิ่งของลงไปใน
สนามแข่งขัน อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ    
แก่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

6.2 ด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคำหยาบคาย เยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เหยียดผิว  หรือเชื้อชาติด้วยวาจา หรือ
แสดงกิริยาที่ชัดเจน ก้าวร้าว ข่มขู่ ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

6.3 ลงไปในสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน  โดยไม่ได้รับอนุญาต และทีมคู่แข่งขัน   
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันยังไม่ได้เดินทางออกไปจากสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาท 

6.4 ทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์คู่แข่งขัน ทั้งใน และนอกสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน  ปรับ
เงินตั้งแต่ 15,000 ถึง 30,000 บาท 

6.5 ข่มขู ่คุกคาม หรือพยายามทำร้ายร่างกาย นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ผู้เข้าชมการแข่งขัน 
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือสื่อมวลชน ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังจากการแข่งขัน เป็นเหตุให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่
อาจออกจากสถานที่จัดการแข่งขันได ้ปรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาท 
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6.6 ทำร้ายร่างกาย นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ผู้เข้าชมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
หรือสื่อมวลชน ได้รับอันตรายแก่กาย ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน หรือกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถแข่งขันได้ หรือการแข่งขันต้องยุติลงก่อนหมดเวลาการแข่งขัน ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีบทกำหนดโทษดังนี้ 

6.6.1  ปรับเป็นแพ้ และปรับเงิน  

6.6.2  ปรับเป็นแพ้ ปรับเงิน และหักคะแนน    

6.6.3  ปรับเป็นแพ้ ปรับเงิน หักคะแนน และไม่อนุญาตให้กองเชียร์เข้าชมในสถานที่จัดการแข่งขันนัด
เหย้า 

6.6.4  ห้ามใช้สถานที่จัดการแข่งขันทีมเหย้า ต้องย้ายไปแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขันกลางที่ฝ่าย
จัดการแข่งขันกำหนด และห้ามกองเชียร์เข้าสถานที่จัดการแข่งขัน โดยทีมต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งสิ้น 

6.6.5  ให้ถอนทีมออกจากการแข่งขัน คืนเงินสนับสนุนต่าง ๆ ที่ได้รับไปแล้ว ถูกปรับเป็นเงิน 100,000 
บาท และห้ามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นทุก
รายการมีกำหนด 2 ปี 

การลงโทษไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามบทกำหนดโทษ โดยให้พิจารณาจากพฤติการณ์ และความร้ายแรงของ
การกระทำความผิด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ 

6.7 หากปรากฏว่านักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีมของทีมใด กระทำการส่อไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล) และมี
พยานหลักฐานเชื่อได้ว่าทีมร่วมสมคบ หรือสนับสนุนในการกระทำดังกล่าว ทีมจะถูกลงโทษให้ ออกจากการแข่งขัน
ทันที โดยถือเสมือนว่าไม่ได้ร่วมแข่งขันมาตั้งแต่ต้น และทีมนั้นจะต้องส่งเงินหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับไปแล้ว
คืนให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กับถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันหรือให้การรับรอง มีกำหนดเวลา 2 ปี  เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากทีมประสงค์
จะกลับเข้าร่วมการแข่งขันอีก จะต้องไปเริ่มในลีกระดับล่างสุด 

ข้อ 7. สถานที่จัดการแข่งขันในกรณีที่เป็นทีมเหย้า (เจ้าบ้าน) 

7.1 วางป้ายผู้สนับสนุนของฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่ตรงตำแหน่งตามผังที่กำหนด หรือไม่ครบจำนวนตามที่ได้
แจ้งไว้แล้ว ปรับเงินตำแหน่ง / ป้ายละ 3,000 บาท และปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า ในครั้งต่อ ๆ ไป 

7.2 สถานที่จัดการแข่งขันไม่สามารถใช้แข่งขันได้ เช่น หลังคารั่ว หรือไฟฟ้าดับ ฯลฯ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุ
สุดวิสัย เป็นเหตุให้ 

7.2.1  ต้องหยุดพักการแข่งขันชั่วคราว เพื่อซ่อมแซม แก้ไข ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และสามารถ  
แข่งขันต่อได้ ถูกปรับเงินจำนวน 5,000 บาท 

7.2.2  หากระยะเวลาหยุดพักการแข่งขันเกินกว่า 30 นาที ให้ถือว่าไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ถูกปรับเงิน                                                
จำนวน 20,000 บาท และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทีมคู่แข่งขันตามระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ 
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7.2.3  หากมีความบกพร่องเกิดขึ้นซ้ำอีก ตามข้อ 7.2.1 หรือ 7.2.2 โทษปรับให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า   
และอาจถูกพิจารณาห้ามใช้สถานที่จัดการแข่งขันดังกล่าวตลอดฤดูกาล 

7.3 ห้องต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการแข่งขนั ตามรายการที่กำหนดดังนี้ 

 7.3.1  ห้องประชุมผู้จัดการทีม   
   - เครื่องปรับอากาศ 
   - โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอ้ีนั่ง 15 ตัว 
   - ห้องสุขา / ปัสสาวะ และอ่างล้างหน้า 
   - ป้ายติดชื่อห้อง 

 7.3.2  ห้องกรรมการผู้ตัดสิน / ผู้ประเมินผู้ตัดสิน / ผู้ควบคุมการแข่งขัน 

   - ที่แขวนเสื้อ / ตู้ล็อคเกอร์ 
   - ห้องสุขา / ปัสสาวะ  อ่างล้างหน้า  และห้องอาบน้ำ 
   - เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น 
   - เก้าอ้ีนั่ง 6 ตัว และโต๊ะ 
   - กระดานไวท์บอร์ด / ปากกา และแปรงลบ 
   - ป้ายบอกชื่อห้อง 

 7.3.3  ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนักกีฬาทีมเหย้า / ทีมเยือน 

   - ที่แขวนเสื้อ / ล็อคเกอร์ 
   - ห้องสุขา / ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า และห้องอาบน้ำ 
   - เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น 
   - เก้าอ้ีนั่ง หรือม้ายาว 
   - กระดานไวท์บอร์ด / ปากกา และแปรงลบ 
   - ป้ายหน้าห้องบอกชื่อทีม 

 7.3.4  ห้องทำงานสื่อมวลชน 

   - เก้าอ้ีนั่งทำงาน และโต๊ะไม่น้อยกว่า 10 คน 
   - เครื่องปรับอากาศ 
   - ห้องสุขา / ปัสสาวะ และอ่างล้างหน้า 
   - เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ และโทรสาร 
   - อินเตอร์เน็ตไร้สาย และปลั๊กไฟฟ้า 
   - ป้ายบอกชื่อห้อง 

 7.3.5  ห้องพยาบาล / ห้องแพทย์ (ตรวจโด๊ป) 

   - เตียงตรวจร่างกาย 
   - ห้องสุขา / ปัสสาวะ  และอ่างล้างหน้า 
   - เครื่องปรับอากาศ 
   - อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น / เครื่องช่วยหายใจ / ออกซิเจน 
   - โต๊ะ เก้าอ้ีนั่ง 
   - ป้ายบอกชื่อห้อง 
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7.3.6  ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย 

   - เครื่องปรับอากาศ 
   - กล้องวงจรปิด 
   - วิทยุสื่อสารประจำตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
   - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 10 คน (ต้องเพ่ิมจำนวนโดยพิจารณา 

  จากจำนวนผู้เข้าชม) 
   - เจ้าหน้าที่ตำรวจ / สารวัตรทหารไม่ต่ำกว่า 4 คน (ต้องเพ่ิมจำนวนโดยพิจารณา 

  จากจำนวนผู้เข้าชม) 
   - ป้ายบอกชื่อห้อง 

 7.3.7  ห้องรับรอง / ที่นั่งพิเศษสำหรับ VIP 

   - ที่นั่งชมบนอัฒจันทร์ มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 30 ตัว 
   - มีทางเข้า-ออก แยกไว้เป็นพิเศษ 
   - มีป้ายบอกชื่อห้อง / ที่นั่ง 

 7.3.8  รถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดี ประจำที่สนาม     
ในวันแข่งขัน 

 7.3.9  หากมีรายการใดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ต้องโทษปรับแยกเป็นแต่ละกรณี โดยกำหนดโทษ
ปรับกรณีละ 5,000 บาท หากยังมีการบกพร่องซ้ำอีก ให้เพิ่มโทษปรับเป็น 2 เท่า และห้ามใช้
สถานที่จัดการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามท่ีกำหนด  

7.4  ไม่ดำเนินการจัดสัดส่วนของอัฒจันทร์ แบ่งเขตที่นั่งกองเชียร์ของทีมเหย้า และทีมเยือนไว้อย่างชัดเจน  
หรือจัดให้มีรั้วกั้นระหว่างที่นั่งของกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย และระหว่างอัฒจันทร์กับสนามแข่งขัน เพื่อป้องกันผู้ชมลงไป
ในสนาม แบ่งแยกทางเข้า-ออก ไว้เป็นพิเศษสำหรับ ที่นั ่งของ VIP สื่อมวลชน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน        
กับของผู้เข้าชมการแข่งขัน ปรับเงิน 10,000 บาท หากยังมีความบกพร่องซ้ำอีก ให้เพ่ิมโทษปรับเป็น 2 เท่า และห้าม
ใช้สถานที่จัดการแข่งขันชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนตามที่กำหนด 

7.5 กรณีที่ทีมแจ้งย้ายสถานที่จัดการแข่งขันจากที่แจ้งไว้เดิม และใช้แข่งขันไปแล้วนั้น ทีมต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

ข้อ 8.  การพิจารณาเพิ่มโทษนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ 

8.1 กระทำความผิดซ้ำในข้อเดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันกระทำความผิดครั้งหลังสุด ให้พิจารณา
เพ่ิมโทษอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของกำหนดโทษท่ีจะลง  

8.2 กระทำความผิดหลายอย่างในการแข่งขันนัดเดียวกัน นอกจากถูกลงโทษเรียงกระทงความผิดแล้ว         
ให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาเพิ่มโทษได้ตามท่ีเห็นสมควร 

8.3 ถ้าเป็นการกระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เพ่ิมโทษจากเดิมเป็น 2 เท่าของโทษที่จะลง 
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ข้อ 9.  ทีมจะต้องชำระค่าปรับกรณีต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนด จะต้องชำระเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
15 จนกว่าจะชำระเงินค่าปรับเสร็จสิ้น และให้สิทธิ์ฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถที่จะหักจากเงินสนับสนุน เงินรางวัล 
และเงินอ่ืน ๆ ที่ทีมจะได้รับ เพ่ือมาชำระค่าปรับที่ค้างชำระได้ 

 ข้อ 10.  นักกีฬาที่ได้รับใบแดง และอยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามลงแข่งขัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีม ที่อยู่ในระหว่างถูก
ลงโทษห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน แต่การแข่งขันได้สิ้นสุดลงก่อน โดยยังคงมีโทษติดค้างอยู่ ให้มีผลผูกพันต่อเนื่อง 
ในฤดูกาลถัดไป 

หมวด 4 

การประท้วง 

ข้อ 11.  ทีม นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก
อาชีพ และระเบียบอื่นใด ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กันแล้วอย่างเคร่งครัด ถ้ามีปัญหาใด ๆ (ยกเว้นผลการแข่งขันที่ไม่อาจประท้วงได้) เกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของ
นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ทีมมีสิทธิประท้วงได้ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

11.1 ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประธานสโมสร หรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจพร้อม
สำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรับรองสำเนาของผู้มอบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นหนังสือประท้วงได้ โดยต้องยื่นภายใน 24 
ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันเสร็จสิ้นลง (ไม่นับวันหยุดราชการ) พร้อมหลักฐานต่าง  ๆ และต้องวางเงินประกันการ
ประท้วงกรณีละ 5,000 บาท (เงินจำนวนนี้จะคืนให้หากการประท้วงเป็นผล) ยื่นต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่าย
จัดการแข่งขันจะต้องส่งหนังสือประท้วงดังกล่าวให้กับคณะอนุกรรมการทันท ี

11.2 คณะอนุกรรมการ จะส่งสำเนาหนังสือให้กับผู้ที่ถูกประท้วงรับทราบ ทางโทรสาร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)  

11.3 ผู้ถูกประท้วง ต้องทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานต่าง ๆ ยื่นต่อคณะอนุกรรมการ 
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับสำเนาหนังสือประท้วง (ไม่นับวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่งหนังสือคำชี้แจงทาง
โทรสาร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ได้เช่นกัน โดยถือเอาวัน เวลาที่ปรากฏบน
เอกสารที่จัดส่งเป็นหลักฐาน 

11.4 คณะอนุกรรมการ มีอำนาจที่จะไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจง โดยบันทึกคำชี้แจงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาชี้แจงให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะ
ชี้แจงใด ๆ อีก ให้พิจารณาไปตามเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ม ี

 

หมวด 5 
การอุทธรณ์ 

ข้อ 12.  ทีม นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม สามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินลงโทษของคณะกรรมการพิจารณาวินัย 
มารยาท กรณีถูกลงโทษห้ามลงแข่งขัน ห้ามทำหน้าทีใ่นสนามแข่งขัน หรืออ่ืน ๆ ตามความในระเบียบนี้ (ยกเว้นการใช้
สิทธิประท้วงแล้วตามหมวด 4) ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใน 24  ชั่วโมง
นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์อุทธรณ ์
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ข้อ 13.  การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงชื่อผู้ที่ถูกลงโทษ พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และต้องวางเงิน
ประกันการอุทธรณ์กรณีละ 5,000 บาท (เงินจำนวนนี้จะคืนให้ หากการอุทธรณ์เป็นผล) ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การ
ลงโทษ หากการพิจารณายังไม่มีข้อยุติ ให้เลื่อนการบังคับตามบทลงโทษออกไปก่อน จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะ
เสร็จสิ้น 

ข้อ 14.  กรณีคณะกรรมการอุทธรณ์ยืนโทษ ห้ามลงแข่งขัน หรือห้ามทำหน้าที่ตามคำตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาวินัย มารยาท ไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ หรือมีโทษปรับสถานเดียวก็ตาม ให้คณะกรรมการอุทธรณ์เพิ่มโทษ 
อีกหนึ่งเท่าของโทษที่ได้รับ  

ข้อ 15. คำตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็นสิ้นสุด และจะนำไปฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้ 
 

หมวด 6 
บททั่วไป 

ข้อ 16. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบนี้ อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ของทีมใด ตามรายงานของผู้ตัดสิน หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือมีเอกสาร
หลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำท่ีไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ให้คณะอนุกรรมการ มีอำนาจที่จะพิจารณาลงโทษได้ 

ข้อ 17. การกระทำความผิดใด ที่มิได้กำหนดบทลงโทษไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ มีอำนาจที่จะพิจารณา
ลงโทษได้ตามความเหมาะสม หรืออาจใช้มาตรการอื่นตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                     พลตำรวจเอก 

     ( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ) 

      นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทเฉพาะกาล  
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก 1 และฟุตซอลไทยลีก 2 เพื่อป้องกันและลดความ 

เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 ตามที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทยและใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานสากล  และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ 14 ประเภท รวมถึง
กีฬาฟุตซอลด้วย โดยในการจัดการแข่งขันจะต้องไม่มีผู้ชม และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ การปฏิบัติ
ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น  
 เพ่ือให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลทุกรายการ ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันหรือให้การ
รับรอง เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงกำหนดให้ องค์กรสมาชิก (ทีม) 
นักกีฬาฟุตซอล เจ้าหน้าที่ทีม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตาม คู่มือ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อน
ปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
(แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หาก
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกลงโทษตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้  
  
 

1. องค์กรสมาชิก (ทีม) นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลไทยลีก 1 และฟุตซอลไทยลีก 2 (ฉบับชั่วคราว) ข้อ 1 (คู่มือการปฏิบัติ) และข้อ 2 ต้องถูกลงโทษตามข้อที่
กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติ ดังนี้  

 

(ก) ความผิดกลุ่มที่ 1   
 1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   ข้อ 1.4 , 1.7 , 1.8, 1.10 และ 1.12 
 2) การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ   

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  ข้อ 2.2(1), 2.2(2), 2.2(3), 2.2(4), 2.2(5),    
     2.2(7), 2.2(8), และ 2.2(10)  

  2.3 มาตรการทำความสะอาด   ข้อ 2.3(1), 2.3(2), 2.3(3), 2.3(4) และ 2.3(5)  
 2) ระหว่างและหลังการใช้บริการ   ข้อ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 และ 2.8 

กระทำผิดครั้งแรก ให้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
กระทำผิดครั้งต่อไป จะถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
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(ข) ความผิดกลุ่มที่ 2   
 1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   ข้อ 1.1 , 1.3 , 1.5 และ 1.6  
 2) การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ   

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย   ข้อ 2.1(1) และ 2.1(2) 
  2.2 มาตรการในการป้องกันโรค   ข้อ 2.2(9) และ 2.2(12)  
 2) ระหว่างและหลังการใช้บริการ   ข้อ 2.2 

กระทำผิดในแต่ละครั้ง จะถูกปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
 
 

(ค) ความผิดกลุ่มที่ 3   
1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค   ข้อ 1.2 และ 1.9   

กระทำผิดในแต่ละครั้ง จะถูกปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท 
 

สำหรับอัตราการรับโทษค่าปรับเงินของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแต่ละรายการนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน
หมวด 3 ของระเบียบฉบับนี้ 

 
2. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก 1 

และฟุตซอลไทยลีก 2 (ฉบับชั่วคราว) ข้อ 1 (คู่มือการปฏิบัติ) ข้อ 2 และข้อ 4 จะถูกพิจารณาลงโทษ ตามลักษณะโทษ
ที่กำหนดในหมวดที่ 9 ข้อ 57 ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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