กติกาฟุตบอล ปี 2019/20 ที1น่าสนใจมีดังต่อไปนี<
กติกาข้ อที1 3 : ผู้เล่น (The players)
เนื$อหาที*มีการเปลี*ยนแปลงคือ ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก จะต้องออกจากสนาม ตรงบริ เวณทีใ* กล้ที*สุดของเส้นข้างหรื อ
เส้นประตู เว้นแต่ผตู ้ ดั สิ นอนุญาต
• ให้ผเู ้ ล่นออกตรงเส้นแบ่งแดนได้แต่ตอ้ งออกได้อย่างรวดเร็ว
• เนื*องจากปัญหาด้านความปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัย
• เพราะผูเ้ ล่นได้รับบาดเจ็บ หรื อออกโดยเปลหาม
หากผูเ้ ล่นปฏิเสธที*จะออกจากสนามตามที*กาํ หนด จะต้องถูกคาดโทษ(ใบเหลือง) ฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน$ าํ ใจนักกีฬา
ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก ต้องไปที*เขตเทคนิคหรื อห้องแต่งตัวโดยทันที และต้องไม่มีส่วนในการแข่งขันอีก
การแข่ งขันที1เป็ นทางการ (Official competition)
เป็ นการแข่งขันที*ฟีฟ่ าให้การรับรอง สามารถเปลี*ยนตัวได้สูงสุ ด 5 คน ยกเว้น การแข่งขันที*เป็ นลีกสู งสุ ด หรื อรายการ
นานาชาติ ทีมชาติ ชุด A ให้เปลี*ยนตัวได้สูงสุ ด 3 คน
ระเบียบการแข่งขันจะต้องระบุ :
o จํานวนผูเ้ ล่นสํารองที*จะใช้จาก 3 – 12
o ในช่วงของการต่อเวลาพิเศษ สามารถเปลี*ยนตัวเพิ*มได้อีก 1 คน แม้ว่าจะเปลี*ยนตัวครบจํานวนแล้ว
การแข่ งขันอื1น ๆ (Other math )
ในการแข่งขันในประเทศที*เป็ นลีกสู งสุ ด (A Team) สามารถส่งรายชื*อผูเ้ ล่นสํารองได้สูงสุ ด 12 คน เปลี*ยนตัวได้สูงสุ ด 6 คน
ถ้าผูต้ ดั สิ นไม่ได้รับแจ้ง ให้สามารถเปลี*ยนตัวได้สูงสุ ด 6 คน
การเอาผู้เล่นที1เปลี1ยนตัวออกแล้ว กลับเข้ าเล่นใหม่
ใช้สําหรับการแข่งขันระดับเยาวชน คนพิการ อาวุโส หรื อในระดับรากหญ้า เท่านั$น
มีการเปลี*ยนตัวก่อนการเริ* มเล่น ( Kick-off) โดยไม่แจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นรู ้
o ให้การเล่นดําเนินต่อไป
o ไม่มีการลงโทษใด ๆ
o ไม่ลดจํานวนการเปลี*ยนตัว
o เขียนรายงาน

หากมีการเปลี*ยนตัวในระหว่างพักครึ* งเวลา รวมถึงช่วงการต่อเวลาพิเศษ โดยที*ไม่มีการแจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นรู ้ ให้การเล่นดําเนิน
ต่อไป ไม่มีการลงโทษทางวินยั ให้เขียนรายงานถึงฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ผู้เล่นเปลี1ยนตําแหน่ งกับผู้รักษาประตู โดยไม่ ได้ แจ้ งผู้ตัดสิน :
o ให้เล่นต่อไป
o คาดโทษผูเ้ ล่นทั$งสอง เมื*อบอลอยู่นอกการเล่น ยกเว้นเป็ นการเปลี*ยนช่วงพักครึ* งเวลา (รวมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ)
หรื อช่วงระหว่างหมดเวลาในแต่ละครึ* งเวลาของการแข่งขัน หรื อช่วงเตะโทษ ณ จุดโทษ
กรณีอื1น ๆ
o ผูเ้ ล่นจะต้องถูกคาดโทษ
o เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยอ้อม จากที*บอลอยู่ เมื*อสัง* หยุดการเล่น
6. ผู้เล่นหรื อผู้เล่นสํารองถูกไล่ออก
ถ้ าผู้เล่นถูกไล่ออก
o ก่อนการรับรองรายชื*อ
o ถ้ามีการรับรองรายชื*อแล้วและก่อนการเริ* มเล่น (Kick-off) อาจเปลีย* นเอาผูเ้ ล่นที*มีรายชื*อสํารองมาแทนได้ โดยไม่
นับจํานวนการเปลี*ยนตัว
o หลังจากเตะเริ* มเล่นแล้ว ( Kick-off)ไม่สามารเปลี*ยนแทนได้
7. มีบุคคลอื1น (Extra person) อยู่ในสนามแข่ งขัน
ผูฝ้ ึ กสอนและเจ้าหน้าที*อื*นของทีมที*มีในใบรายชื*อ (ยกเว้นผูเ้ ล่นและผูเ้ ล่นสํารอง) คือเจ้าหน้าที*ทีม
ผูท้ ี*ไม่ได้มีรายชื*อเป็ นผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นสํารอง หรื อเจ้าหน้าที*ทีม คือบุคคลภายนอก (Outside agent)
ถ้าเจ้าหน้าที*ทีม ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อผูเ้ ล่นทีถ* ูกไล่ออก หรื อบุคคลภายนอก เข้าในสนามแข่งขัน
ผูต้ ดั สิ นต้อง :
o สั*งหยุดการเล่นถ้าเกี*ยวข้องกับการเล่น
o ให้ออกจากสนามเมื*อการเล่นได้หยุด
o ลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม
ถ้าการเล่นได้หยุดลงและการเกี*ยวข้องนั$นเกิดจาก :
o เจ้าหน้าที*ทีม ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก ให้เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษ
โดยตรง หรื อการเตะลูกโทษ
o บุคคลภายนอก เริ* มเล่นใหม่โดยการปล่อยบอล (Dropped ball)

ถ้าบอลเข้าประตู และการเกี*ยวข้องนั$นไม่ได้เป็ นการป้องกันผูเ้ ล่นฝ่ ายรับในการเล่นบอล,ให้เป็ นประตู (แม้วา่ จะมีการสัมผัส
บอลก็ตาม) เว้นแต่การเกี*ยวข้องนั$นกระทําโดยฝ่ ายรุ ก
ผู้เล่นที1อยู่นอกสนาม
ถ้าผูเ้ ล่นเข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต ผูต้ ดั สิ นต้อง :
o สั*งหยุดการเล่น (ไม่ทนั ที ถ้าไม่ได้เกี*ยวข้องกับการเล่นหรื อว่าด้วยการให้ได้เปรี ยบ)
o คาดโทษผูเ้ ล่น เข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถ้าผูต้ ดั สิ นสั*งหยุดการเล่น จะต้องเริ* มเล่นโดย :
o เตะโทษโดยตรง จากจุดที*เกี*ยวข้อง
o เตะโทษโดยอ้อม จากที*บอลอยู่ ถ้าไม่เกี*ยวข้องกับการเล่น

หลังจากมีการทําประตูได้ พบว่ามีบุคคลอื1นอยู่ในสนามแข่ งขัน
ไม่ ให้ เป็ นประตู ถ้าเป็ น :
o ผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก ผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก หรื อเจ้าหน้าที*ทีม ของทีมที*ทาํ ประตูได้ ให้เริ* มเล่น
ใหม่โดยการเตะโทษโดยตรง จากจุดที*บุคคลนั$นอยู่
o บุคคลภายนอก ที*เกี*ยวข้องกับการเล่น “เว้นแต่กรณี ที*เกี*ยวกับการเป็ นประตูที*กล่าวไว้ขา้ งต้น” ให้เริ* มเล่นโดยการ
ปล่อยบอล
ให้ เป็ นประตู ถ้าเป็ น :
o ผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก ผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก หรื อเจ้าหน้าที*ทีม ที*เสี ยประตูได้
o บุคคลภายนอก ที*ไม่เกีย* วข้องกับการเล่น
ผูต้ ดั สิ นไม่สามารถยกเลิกการเป็ นประตูได้ ถ้ามีการเริ* มเล่นใหม่ไปแล้ว แม้ภายหลังรู ้ว่ามีบุคคลอื*นอยู่ในสนาม
o สัง* หยุดการเล่น
o ให้ออกจากสนาม
o เริ* มเล่นใหม่โดยการปล่อยบอลหรื อการเตะโทษตามแต่กรณี
o เขียนรายงาน

กติกาข้ อที1 4 : อุปกรณ์ ของผู้เล่น
เสื< อด้ านใน ต้ อง :
o มีสีเดียวกับสี ของแขนเสื$ อเท่านั$น หรื อ
o หลายสี ให้มีรูปแบบเดียวกับแขนเสื$ อ
กางเกงด้ านใน :
o ต้องมีสีเดียวกับกางเกงด้านนอก หรื อขอบล่างของกางเกง และผูเ้ ล่นทีมเดียวกันต้องสวมใส่สีเดียวกัน
ผูเ้ ล่นที*ผตู ้ ดั สิ นให้ออกไปแก้ไขอุปกรณ์ ถ้ากลับเข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูต้ ดั สิ น จะต้องถูกคาดโทษ ถ้าผูต้ ดั สิ น
สั*งหยุดการเล่นเพื*อคาดโทษผูเ้ ล่น จะให้เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยอ้อม จากตําแหน่งที*บอลอยู่ เว้นแต่เข้าไปเกี*ยวข้อง
กับการเล่น จะให้เตะโทษโดยตรง (หรื อเตะลูกโทษ) จากตําแหน่งที*เข้าไปเกี*ยวข้อง
กติกาข้ อที1 5 : ผู้ตัดสิน
อํานาจหน้าที* ในการลงโทษทางวินยั กับเจ้าหน้าที*ทีม
เจ้าหน้าที*ทีมที*กระทําผิดและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะต้องถูกลงโทษทางวินยั ดังนี$
• การเตือน
• ใบเหลือง
• ใบแดง
หากมีการกระทําผิดบริ เวณเขตเทคนิคและผูต้ ดั สิ นไม่สามารถระบุผกู ้ ระทําผิดได้ หัวหน้าผูส้ อนจะต้องรับผิดชอบผลของ
การกระทํานั$น
ผูเ้ ล่นที*ถูกฝ่ ายตรงข้ามกระทําผิดและผูต้ ดั สิ นให้ได้เตะลูกโทษ หากได้รับบาดเจ็บ สามารถปฐมพยาบาลในสนามแข่งขันได้
ถ้าผูเ้ ล่นที*ได้รับบาดเจ็บนี$จะเป็ นผูเ้ ตะลูกโทษ
ผูต้ ดั สิ นไม่สามารถเปลี*ยนการตัดสิ นได้ แม้จะรู ้ว่าไม่ถูกต้องหรื อได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที*การแข่งขันอื*น ถ้าได้ให้มีการ
เริ* มเล่นใหม่แล้ว หรื อผูต้ ดั สิ นให้สัญญาณการหมดเวลาครึ* งแรกหรื อครึ* งหลัง (รวมต่อเวลาพิเศษ) และออกจากสนามแข่งขัน
หรื อยกเลิกการแข่งขันไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื*อจบการแข่งขันในแต่ละครึ* งเวลา ถ้าผูต้ ดั สิ นได้มีการตรวจสอบหรื อ
เจ้าหน้าที* VAR แจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ$นให้ไปทําการตรวจสอบ ลักษณะนี$สามารถเปลี*ยนการตัดสิ นตัดสิ นได้ เว้นแต่ที*ได้
ระบุไว้ในกติกาข้อ 12.3 และที*เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของ VAR

การลงโทษทางวินยั สามารถทําได้แม้ว่าจะมีการเริ* มเล่นใหม่แล้ว ถ้าเจ้าหน้าที*การแข่งขันอื*นได้แจ้งหรื อพยายามติดต่อกับผู ้
ตัดสิ นว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ$น ก่อนที*จะให้มีการเริ* มเล่นใหม่ ถือว่าการเริ* มเล่นนั$นไม่ได้รับการเห็นชอบ

กติกาข้ อ 7: ระยะเวลาของการแข่ งขัน
ในการพิจารณาชดเชยเวลาการแข่งขันของผูต้ ดั สิ นในแต่ละครึ* งเวลาการแข่งขัน ในกรณี ของ
• การพักดื*มนํ$า (Cooling break) ใช้เวลา 90 วินาที – 3 นาที
• การพักดื*มนํ$า (Drinks breaks) ซึ*งไม่เกิน 1 นาที (ต่อเวลาพิเศษ)
โดยต้องมีการระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน
กติกาข้ อ 8: การเริ1 มเล่น และการเริ1มเล่นใหม่
ขั$นตอนก่อนการเริ* มเล่น
ทีมที*ชนะการเสี* ยงเหรี ยญ สามารถเลือกได้ว่า จะเป็ นฝ่ ายได้เตะเริ* มเล่น (Kick-off) หรื อเลือกแดนที*จะทําการรุ กในครึ* งแรก
การปล่อยบอล (Dropped ball)
ขั$นตอน
จะปล่อยบอลให้กบั ผูร้ ักษาประตูฝ่ายรับ ถ้าขณะสั*งหยุดการเล่น :
• ลูกบอลอยู่ในเขตโทษ
• มีการสัมผัสลูกบอลครั$งสุ ดท้ายในเขตโทษ
ในกรณี อื*น ๆ ให้ผตู ้ ดั สิ นปล่อยบอลให้กบั ผูเ้ ล่น 1 คนของทีมที*สัมผัสบอลเป็ นครั$งสุ ดท้าย จากตําแหน่งที*มีการสัมผัสผูเ้ ล่น
หรื อบุคคลภายนอก หรื อเจ้าหน้าที*การแข่งขัน
กติกาข้ อ 9 : ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น
บอลจะอยู่นอกการเล่นเมื1อ :
สัมผัสเจ้าหน้าที*การแข่งขันแล้วยังคงอยู่ในสนาม และ
• ทีมหนึ*งได้ทาํ การรุ ก
• ลูกบอลเข้าประตูโดยตรง
• ทําให้เกิดการเปลี*ยนการครอบครองบอล
ในทุก 3 กรณี ขา้ งต้นให้เริ* มเล่นใหม่โดยการปล่อยบอล (Dropped ball) จากตําแหน่งที*มีการสัมผัสเจ้าหน้าที*การแข่งขัน เว้น
แต่ในเขตโทษ

บอลอยู่ในการเล่น
หากบอลสัมผัสเจ้าหน้าที*การแข่งขัน แล้วไปชนเสา, ชนคาน หรื อธงมุม แล้วบอลยังคงอยู่ในสนามแข่งขัน

กติกาข้ อ 10 : การหาผลการแข่ งขัน
ถ้าผูร้ ักษาประตูขว้างลูกบอล เข้าสู่ประตูของฝ่ ายตรงข้ามโดยตรง ไม่ถือว่าเป็ นประตู ให้เริ* มเล่นใหม่ ด้วยการเตะจากประตู
ถ้าผูต้ ดั สิ นให้สัญญาณการเป็ นประตูก่อนที*ลูกบอลทั$งลูกจะผ่านเข้าประตู ให้เริ* มเล่นใหม่โดยการปล่อยบอล (Dropped ball)
ขั<นตอนการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื1อหาผลแพ้ชนะ
ก่อนการเริ1 มเตะ
o ผูต้ ดั สิ นจะทําการเสี* ยงเหรี ยญเพื*อเลือกฝั*งประตูที*จะเตะ เว้นแต่สภาพสนามหรื อเพื*อความปลอดภัย
o ผูต้ ดั สิ นจะเสี* ยงเหรี ยญอีกครั$ง และทีมที*ชนะการเสี* ยงจะได้สิทธิbเลือกว่าจะเป็ นผูเ้ ตะก่อนหรื อทีหลัง
o ด้วยข้อยกเว้นสําหรับผูร้ ักษาประตูที*ไม่สามารถเล่นต่อได้ ,เฉพาะผูเ้ ล่นที*อยู่ในสนาม หรื อที*อยู่นอกสนาม
จาก (การบาดเจ็บ หรื อออกไปแก้ไขอุปกรณ์ เป็ นต้น) เท่านั$นที*จะมีสิทธิbในการเตะ
o แต่ละทีมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเลือกผูเ้ ตะ โดยไม่ตอ้ งแจ้งผูต้ ดั สิ น
o ก่อน ระหว่าง การเริ* มเตะถ้าทีมใดมีผเู ้ ล่นมากกว่า ให้ลดจํานวนให้เท่ากับฝ่ ายตรงข้าม และผูต้ ดั สิ นจะต้อง
ได้รับแจ้งชื*อและหมายเลขของผูเ้ ล่นที*ลดจํานวนนั$น
o ผูร้ ักษาประตูที*ไม่สามารถเล่นต่อได้ ทั$งก่อน ระหว่างการเตะอาจเปลี*ยนตัวกับผูเ้ ล่นที*ลดจํานวนหรื อ ถ้ายัง
เปลี*ยนตัวไม่ครบจํานวน
ในระหว่ างการเตะโทษ ณ จุดโทษ
ผูท้ มี* ีสิทธิbเตะเท่านั$นที*จะอนุญาตให้อยู่ในสนามแข่งขัน
ผูเ้ ล่นคนอื*น ยกเว้นผูเ้ ตะและผูร้ ักษาประตูท$งั สอง ต้องอยู่ที*วงกลมกลางสนาม
ผูร้ ักษาประตูฝ่ายเดียวกับผูเ้ ตะต้องอยู่ในสนาม นอกเขตโทษบนเส้นประตูตรงจุดตัดของเขตโทษ
การเตะจะสมบูรณ์เมื*อลูกบอลหยุดเคลื*อนที* ออกนอกสนาม หรื อผูต้ ดั สิ นสัง* หยุดเมื*อมีการกระทําผิด
ถ้าผูร้ ักษาประตูกระทําผิด และทําให้มีผลต่อการเตะ ให้เตะใหม่ และผูร้ ักษาประตูตอ้ งถูกคาดโทษ
ถ้าผูเ้ ตะกระทําผิดหลังจากที*ผตู ้ ดั สิ นได้ให้สัญญาณการเตะแล้ว ให้บนั ทึกการเตะนั$นว่าไม่เข้า และผูเ้ ตะต้องถูก
คาดโทษ
o ถ้าทั$งผูเ้ ตะและผูร้ ักษาประตู กระทําผิดในเวลาเดียวกัน :
- ถ้าเตะไม่เข้าหรื อมีการป้องกันได้ ให้เตะใหม่ และคาดโทษผูเ้ ล่นทั$งสอง
- ถ้าเตะเข้าประตู ไม่ให้เป็ นประตู ให้บนั ทึกว่าเตะไม่เข้า และคาดโทษผูเ้ ตะ

o
o
o
o
o
o

กติกาข้ อ 12: การเล่นที1ผิดกติกาและประพฤติผิด
การพิจารณาการใช้มือเล่นบอล (Handling the ball)
ถือว่าเป็ นความผิด ถ้าผูเ้ ล่น :
• เจตนาสัมผัสลูกบอลด้วยมือหรื อแขน รวมถึงการเคลื*อนมือหรื อแขนไปสัมผัสลูกบอล
• ได้ครอบครองลูกบอลหลังจากที*สัมผัสมือหรื อแขน แล้ว :
o

ทําประตูฝ่ายตรงข้าม

o

สร้างโอกาสในการทําประตู

• ทําประตูฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจากการใช้มือหรื อแขน แม้ว่าจะเป็ นการไม่ได้เจตนาก็ตาม รวมทั$งผูร้ ักษาประตู
เป็ นความผิดเสมอ ถ้ าผู้เล่น :
• มือหรื อแขนสัมผัสลูกบอล โดย:
o มือหรื อแขนนั$นทําให้ตวั ใหญ่ข$ นึ
o ตําแหน่งมือหรื อแขนสู งเกินระดับไหล่ (เว้นแต่ผเู ้ ล่นเจตนาเล่นบอลแล้วบอลมาโดนมือหรื อแขนตนเอง
ความผิดข้างต้น แม้ว่าลูกบอลสัมผัสมือหรื อแขนโดยตรงจากศีรษะหรื อลําตัว (รวมทั$งเท้า) ของผูเ้ ล่นคนอื*นที*อยู่ใกล้ ๆ
ข้อยกเว้นสําหรับความผิดข้างต้น ไม่เสมอไปที*บอลโดนมือและแขนจะต้องเป็ นความผิด ถ้า :
o บอลมาโดยตรงจากศีรษะหรื อลําตัวของตนเอง (รวมทั$งขา)
o บอลมาโดยตรงจากศีรษะหรื อลําตัวของตนเอง (รวมทั$งขา) ของผูเ้ ล่นคนอื*น ที*อยู่ใกล้ ๆ
o ถ้ามือหรื อแขนอยู่แนบชิดลําตัว และไม่ได้ทาํ ให้ลาํ ตัวใหญ่ข$ นึ
o ขณะที*ผเู ้ ล่นล้มลง มือหรื อแขนอยู่ระหว่างลําตัวกับพื$น เพื*อใช้ประคองตัวและไม่ได้ยื*นมือออกไปหรื อกางออก
ผูร้ กั ษาประตูใช้หลักการพิจารณาเช่นเดียวกับผูเ้ ล่นคนอื*นๆ เมื*ออยู่นอกเขตโทษตนเอง ถ้าผูร้ ักษาประตูกระทําผิดโดยการใช้
มือเล่นลูกบอลในเขตโทษตนเอง ให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม และไม่มีการลงโทษทางวินยั ใด ๆ
การเตะโทษโดยอ้ อม
จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม ถ้าผูร้ ักษาประตู กระทําผิดกติกาดังต่อไปนี$ ยกเว้น :
•

สัมผัสบอลด้วยมือหรื อแขน เว้นแต่ผรู ้ ักษาประตูได้เจตนาเตะหรื อพยายามเตะลูกบอลเข้าเล่น หลังจาก :
o

เจตนาเตะส่งคืนมาจากผูเ้ ล่นฝ่ ายเดียวกัน

o

เจตนาทุ่มคืนมาจากผูเ้ ล่นฝ่ ายเดียวกัน

บทลงโทษทางวินัยกับเจ้ าหน้ าที1ทีม
หากมีการกระทําผิดเกิดขึ$นในเขตเทคนิค และผูต้ ดั สิ นไม่สามารถระบุตวั ผูก้ ระทําผิดได้ หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนที*อยู่ในเขตเทคนิค
จะต้องได้รับการลงโทษ
การเล่นเร็ว ของทีมที1ถูกกระทําผิดกติกา
ถ้าทีมที*ถูกกระทําผิดกติกา ตัดสิ นใจที*จะเล่นเร็ว จากความผิดที*ตอ้ งถูกไล่ออก หรื อใบแดง และผูต้ ดั สิ นไม่ได้อยู่ในขั$นตอน
การให้ใบแดง การลงโทษจะกระทําเมื*อบอลอยู่นอกการเล่นคราวต่อไป ถ้าความผิดเป็ นการป้องกันโอกาสการทําประตูของ
ฝ่ ายตรงข้าม (DOGSO) ให้ลดโทษผูเ้ ล่นเหลือแค่ใบเหลือง ฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน$ าํ ใจนักกีฬา (Unsporting behaviour)
การแสดงความดีใจ หลังมีการทําประตูได้
ผูเ้ ล่นจะยังคงต้องถูกคาดโทษ แม้ว่าลูกบอลไม่เข้าประตู สําหรับ:
• การปี นรั$วรอบนอก และ/หรื อเข้าไปใกล้ผชู ้ ม เพื*อความปลอดภัยหรื อการรักษาความปลอดภัย
• แสดงท่าทางที*ยวั* ยุ เยาะเย้ย ปลุกระดม
• คลุมศีรษะหรื อใบหน้าด้วยหน้ากาก หรื อวัสดุที*ใกล้เคียง
• ถอดเสื$ อ หรื อคลุมศีรษะด้วยเสื$ อ
ใบเหลือง สํ าหรับผู้เล่น
o ชะลอการเริ* มเล่น
o คัดค้านการตัดสิ นด้วยคําพูดหรื อการกระทํา
o เข้าหรื อกลับเข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต
o ไม่อยู่ในระยะที*ร้องขอ
o ทําผิดกติกาบ่อย ๆ
o ประพฤติตนอย่างไม่มีน$ าํ ใจนักกีฬา
o เข้าพื$นที*การตรวจสอบ (RRA)
o แสดงสัญลักษณ์ จอทีวี อย่างชัดแจ้ง
ผูเ้ ล่นสํารอง หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก จะถูกคาดโทษ ถ้า :
o ชะลอการเริ* มเล่น

o คัดค้านการตัดสิ นด้วยคําพูดหรื อท่าทาง
o เข้าหรื อกลับเข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต
o ประพฤติตนอย่างไม่มีน$ าํ ใจนักกีฬา
o เข้าพื$นที*การตรวจสอบ (RRA)
o แสดงสัญลักษณ์ จอทีวี อย่างชัดแจ้ง
ให้แยกความผิดที*ตอ้ งถูกคาดโทษออกจากกัน (แม้ว่าระยะเวลาใกล้เคียงกัน) จะต้องได้รับการคาดโทษทั$งสองกรณี
ตัวอย่างเช่นผูเ้ ล่นเข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุ ญาต แล้วไปกระทําผิดที*ขาดการยั$งคิด (Reckless) หรื อหยุดการรุ กของฝ่ ายตรง
ข้าม (SPA)
คาดโทษสํ าหรับประพฤติตนอย่ างไม่ มีนํ<าใจนักกีฬา
o พยายามหลอกหรื อตบตาผูต้ ดั สิ น เช่นแกล้งเจ็บ หรื อพุ่งล้ม
o เปลี*ยนตําแหน่งกับผูร้ ักษาประตูโดยไม่แจ้งให้ผตู ้ ัดสิ นรู ้
o กระทําผิดในลักษณะขาดการยั$งคิด ( Reckless)
o เจตนาใช้มือเล่นบอลที*เกี*ยวกับหยุดการรุ กของฝ่ ายตรงข้าม (SPA)
o กระทําผิดกติกาที*เกี*ยวกับการหยุดการรุ ก เว้นแต่ผตู ้ ดั สิ นให้เป็ นลูกโทษ จากการพยายามเล่นบอล
o ป้องกันโอกาสการทําประตู แต่พยายามเล่นบอลที*ผตู ้ ดั สิ นให้เป็ นลูกโทษ
o ใช้มือเล่นบอลเพื*อพยายามทําประตูฝ่ายตรงข้าม (ไม่ว่าบอลจะเข้าประตูหรื อไม่ก็ตาม) หรื อพยายามใช้มือป้องกัน
ประตู แต่ไม่เป็ นผล
o ทําสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสนามแข่งขัน
o เล่นลูกบอลขณะที*ผตู ้ ดั สิ นให้ออกจากสนาม
o ขาดการยอมรับในกฎ กติกาการแข่งขัน
o เจตนาใช้กลยุทธ์ในการหลีกเลี*ยงกติกาเพื*อส่งบอล (รวมถึงจากการเตะโทษ) คืนผูร้ ักษาประตู ด้วยการใช้ศีรษะ
ลําตัว เข่า เป็ นต้น ไม่ว่าผูร้ ักษาประตูจะใช้มือเล่นบอลหรื อไม่ก็ตาม
o ใช้คาํ พูดรบกวนฝ่ ายตรงข้ามในระหว่างการเล่นหรื อเริ* มเล่นใหม่
ผู้เล่นจะต้ องถูกคาดโทษ แม้ ว่าจะไม่ ได้ ประตู สํ าหรับ :
o ปี นรั$วรอบนอก และ/หรื อเข้าใกล้กบั ผูช้ ม ทําให้อาจมีปัญหาเรื* องการรักษาความปลอดภัย
o แสดงท่าทางยัว* ยุ เยาะเย้ย หรื ออาการในทางที*ไม่เหมาะสม
o คลุมศีรษะหรื อใบหน้าด้วยหน้ากากหรื อวัสดุคล้ายคลึง
o ถอดเสื$ อ หรื อคลุมศีรษะด้วยเสื$ อ

ชะลอการเริ1 มเล่น
o แสดงตัวไปทุ่มแต่ไม่ทุ่ม
o เจตนาออกจากสนามช้า เมื*อถูกเปลี*ยนตัวออก
o เจตนาชะลอการเริ* มเล่นใหม่อย่างชัดเจน
o เตะหรื อถือบอลหนี หรื อแสดงการเผชิญหน้าโดยการเข้าไปแย่งบอล
o เจตนาเตะโทษผิดตําแหน่งเพื*อที*จะให้ผตู ้ ดั สิ นเรี ยกกลับมาให้เตะใหม่
ใบแดง
ผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก กระทําผิดต่อไปนี$ จะต้องถูกไล่ออก
o ป้องกันการทําประตูหรื อโอกาสในการทําประตูโดยการใช้มือทําผิดกติกา (ยกเว้นผูร้ ักษาประตู)
o ป้องกันการทําประตูหรื อโอกาสในการทําประตูของฝ่ ายตรงข้าม โดยการทําผิดกติกาที*ตอ้ งถูกให้เตะโทษ ( Free
kick)
o กระทําผิดกติกาอย่างร้ายแรง
o ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง
o ทําผิดซํ$าซาก ดูหมิน* เหยียดหยาม ท่าทางและวาจาหยาบคาย
o ได้รับการคาดโทษสองครั$งในการแข่งขันเดียวกัน
o เข้าไปในห้องปฏิบตั ิการวีดีทศั น์ (VOR)
การป้ องกันประตูหรื อโอกาสในการทําประตูอย่างชัดแจ้ ง
ในกรณี ที*ผเู ้ ล่นป้องกันการทําประตูหรื อโอกาสในการทําประตูของฝ่ ายตรงข้ามอย่างชัดเจน โดยการใช้มือในการกระทําผิด
ผูเ้ ล่นจะถูกไล่ออก ทุกกรณี ที*มีการกระทําผิดเกิดขึ$น
ในกรณี ที*ผเู ้ ล่นกระทําความผิดกับผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามในเขตโทษของตนเองซึ*งเป็ นการป้องกันโอกาสในการทําประตูอย่าง
ชัดเจนและผูต้ ดั สิ นให้เตะลูกโทษ ผูก้ ระทําผิดจะถูกคาดโทษถ้าการกระทําผิดนั$นเป็ นการพยายามเล่นบอล ในสถานการณ์
อื*น ๆ (เช่นการดึง ผลัก ไม่มีความเป็ นไปได้ในการเล่นลูกบอล ฯลฯ ) ผูเ้ ล่นที*กระทําผิดจะต้องถูกไล่ออก
ผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นทีถ* ูกไล่ออก ผูเ้ ล่นสํารองหรื อผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนออก เข้าสู่สนามแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูต้ ดั สิ นและ
เกี*ยวข้องกับการเล่นหรื อฝ่ ายตรงข้ามและป้องกันการเป็ นประตูหรื อโอกาสในการทําประตูของทีมตรงข้ามอย่างชัดแจ้ง เป็ น
ความผิดที*ตอ้ งถูกไล่ออก
หลักการพิจารณา มีดังนี<
o ระยะทางระหว่างจุดที*กระทําผิดกับประตู
o ทิศทางโดยหลักของการเล่น
o โอกาสในการเล่นหรื อการครอบครองบอล
o พื$นที*และจํานวนของผูเ้ ล่นฝ่ ายรับ

การกระทําผิดกติกาอย่างร้ ายแรง (Serious foul play)
การสกัดกั$นหรื อการแย่งชิงทีท* าํ ให้เป็ นอันตรายหรื อใช้กาํ ลังที*รุนแรงเกินกว่าเหตุหรื ออย่างโหดร้ายกับฝ่ ายตรงข้าม ต้อง
ได้รับการลงโทษเป็ นการกระทําผิดกติกาอย่างร้ายแรง
ผูเ้ ล่นคนใดที*พุ่งเข้าหาฝ่ ายตรงข้ามขณะเข้าแย่งชิงลูกบอลไม่ว่าจากด้านหน้า ด้านข้างหรื อด้านหลังโดยใช้หนึ*งหรื อสองขา
ด้วยการใช้ความแรงเกินกว่าเหตุหรื อทําให้เป็ นอันตรายต่อของฝ่ ายตรงข้าม เป็ นความผิดของการกระทําผิดกติกาอย่าง
ร้ายแรง
ประพฤติผิดย่ างร้ ายแรง (Violent conduct)
การประพฤติผิดอย่างร้ายแรงคือเมื*อผูเ้ ล่นใช้หรื อพยายามใช้กาํ ลังรุ นแรงเกินกว่าเหตุหรื ออย่างโหดร้ายกับฝ่ ายตรงข้าม โดย
ไม่ได้แย่งชิงบอลหรื อกระทํากับเพื*อนร่ วมทีม เจ้าหน้าที*ทีม เจ้าหน้าทีก* ารแข่งขัน ผูช้ มหรื อบุคคลอื*น โดยไม่คาํ นึงว่าจะมี
การสัมผัสหรื อไม่
นอกจากนี$ ผูเ้ ล่นที*ไม่ได้มีการแย่งชิงลูกบอล เจตนาทําร้ายฝ่ ายตรงข้ามหรื อบุคคลอื*น ทีศ* ีรษะหรื อใบหน้าด้วยมือหรื อแขน
ถือว่าเป็ นการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง เว้นแต่จะใช้กาํ ลังเพียงเล็กน้อย
ความผิดที1ลงโทษเจ้ าหน้ าที1ทีม แบ่ งได้ ดังนี<
• การเตือน (Waning)
o เข้าสู่สนามแข่งขันด้วยความสุ ภาพ /ไม่มีการเผชิญหน้า
o ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิ นของเจ้าหน้าที*การแข่งขัน เช่นไม่ทาํ ตามหรื อคําขอร้อง
o ความขัดแย้งเล็กน้อย ไม่เห็นด้วยโดยคําพูดหรื อการกระทํา
o ออกจากเขตเทคนิค โดยไม่มีการกระทําผิดกับบุคคลอื*น
• ใบเหลือง (Caution)
o กระทําที*ถูกเตือนบ่อยครั$ง เช่น ออกนอกเขตเทคนิคบ่อยครั$ง
o ชะลอการเริ* มเล่นของทีมตนเอง
o เจตนาเข้าไปในเขตเทคนิคของฝ่ ายตรงข้าม โดยไม่มีการเผิญหน้า
o คัดค้านการตัดสิ นด้วยคําพูดหรื อการกระทํา รวมถึง :
+ การขว้างปา หรื อเตะขวดนํ$า หรื อวัสดุอื*น ๆ
+ แสดงท่าทางที*ขากการยอมรับอย่างชัดเจน เช่นการประชดประชัน
o เข้าพื$นที*การตรวจสอบ (VAR) ของผูต้ ดั สิ น
o แสดงสัญลักษณ์ จอทีวีอย่างชัดเจน บ่อยครั$ง

o แสดงท่าทางลักษณะใบเหลือง/ใบแดง บ่อยครั$ง
o แสดงอาการหรื อท่าทางยัว* ยุ หรื อเยาะเย้ย
o แสดงพฤติกรรมที*ไม่สามารถยอมรับได้ (รวมถึงที*ถูกเตือนซํ$า ๆ)
o แสดงการขาดการเคารพในกฎ กติกา การแข่งขัน
• ใบแดง (Sending-off)
o ชะลอการเริ* มเล่นของฝ่ ายตรงข้าม เช่น ถือบอลอยู่ เตะบอลทิ$ง กีดขวางการเคลื*อนที*ของผูเ้ ล่น
o เจตนาออกจากเขตเทคนิค เพื*อ:
- ไปคัดค้านการตัดสิ นหรื อต่อว่าเจ้าหน้าที*การแข่งขัน
- แสดงท่าทางที*ไม่เหมาะสม ล้อเลียน
o เข้าไปในห้องปฏิบตั ิการ VOR
o พฤติกรรมหรื อท่าทาง ที*กระทํา (รวมถึงกัด หรื อถ่มนํ$าลาย) กับผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้าม สํารอง คนดู คนอื*น ๆ
o ได้รับใบเหลืองที*สอง ในการแข่งขันเดียวกัน
o การใช้ภาษาหรื อท่าทาง ที*เป็ นการดูหมิ*นเหยียดหยาม
o ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื ออุปกรณ์สื*อสาร ที*ไม่ถูกต้อง ในทางที*ขดั กับกฎ กติกา การแข่งขัน
o ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง
ความผิดที1เกี1ยวกับการขว้ างสิ1งของ (หรื อลูกบอล)
ในทุกกรณี ผูต้ ดั สิ นต้องลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม :
o เล่นอย่างขาดการยั$งคิด (Reckless) – คาดโทษผูท้ ี*กระทําผิด สําหรับประพฤติตนอย่างไม่มีน$ าํ ใจนักกีฬา
o (Using excessive force) – ไล่ออกผูท้ ี*กระทําผิด สําหรับประพฤติผิดอย่างร้ายแรง
การเริ1มเล่นใหม่ หลังจากมีการกระทําผิดกติกาและประพฤติผิด
ถ้าบอลอยู่นอกการเล่น ให้เริ* มเล่นใหม่ตามกรณี
ถ้าบอลอยู่ในการเล่น และผูเ้ ล่นกระทําผิดที*มีการสัมผัสในสนามแข่งขัน กระทํากับ :
o ฝ่ ายตรงข้าม - ให้เตะโทษโดยอ้อม หรื อเตะโทษโดยตรง หรื อลูกโทษ
o เพื*อนร่ วมทีม ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อที*ถูกไล่ออก เจ้าหน้าที*ทีม หรื อเจ้าหน้าที*การแข่งขัน - ให้
เตะโทษโดยตรง หรื อลูกโทษ
o บุคคลอื*น - เริ* มเล่นโดยการปล่อยบอล
ทุกความผิดที*เกี*ยวกับการพูดวาจา จะลงโทษให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม

ถ้าบอลอยู่ในการเล่น :
o ผูเ้ ล่นกระทําผิดเจ้าหน้าที*การแข่งขัน หรื อฝ่ ายตรงข้าม ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกไล่
ออก หรื อเจ้าหน้าที*ทีม ที*อยูน่ อกสนาม หรื อ
o ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก กระทําผิดกับ หรื อเกี*ยวข้องกับฝ่ ายตรงข้าม หรื อ
เจ้าหน้าที*การแข่งขัน ที*อยู่นอกสนามแข่งขัน
ให้การเริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษจากบนเส้นรอบข้างใกล้จุดที*มีการกระทําผิด/เกี*ยวข้องมากที*สุด,ให้เตะโทษ ณ จุดโทษ
ถ้าเป็ นการกระทําผิดที*เป็ นโทษโดยตรงภายในเขตโทษบริ เวณเขตโทษของผูท้ ี*กระทําผิด
ถ้าเป็ นการกระทําผิดนอกสนาม โดยผูเ้ ล่นกับผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อเจ้าหน้าที*ทีม (ของทีมตนเอง)
ให้การเริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยอ้อม บนเส้นรอบนอกที*ใกล้กบั จุดเกิดเหตุมากที*สุด
ถ้าผูเ้ ล่นใช้มือจับวัสดุอื*น ไปสัมผัสลูกบอล (รองเท้า สนับแข้ง เป็ นต้น) ให้เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยตรง (หรื อเตะลูก
โทษ)
ถ้าผูเ้ ล่นที*อยู่ในหรื อนอกสนามแข่งขัน ขว้างหรื อเตะวัสดุอื*น (นอกจากลูกบอล) ใส่ฝ่ายตรงข้าม หรื อขว้าง หรื อเตะสิ* งของ
(รวมถึงลูกบอล) ใส่ผเู ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก เจ้าหน้าที*ทีม หรื อเจ้าหน้าที*การแข่งขัน
หรื อลูกบอล ให้เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยตรง จากตําแหน่งที*มีการสัมผัสหรื ออาจมีการสัมผัส ถ้าตําแหน่งนี$อยู่นอก
สนาม ให้เริ* มเล่นจากบนเส้นรอบข้างที*ใกล้กบั ที*เกิดเหตุมากที*สุด หรื อให้เตะลูกโทษ ถ้าจุดนี$อยู่ในบริ เวณเขตโทษของผูท้ ี*
กระทําผิด
ถ้าผูเ้ ล่นสํารอง ผูเ้ ล่นที*ถูกเปลี*ยนตัวออก หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก ผูเ้ ล่นที*อยู่นอกสนามอยู่แล้ว หรื อเจ้าหน้าที*ทีม ขว้างหรื อเตะ
สิ* งของเข้าไปในสนามแข่งขันและเกี*ยวข้องกับการเล่น,ฝ่ ายตรงข้ามหรื อเจ้าหน้าที*การแข่งขัน ให้เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะ
โทษโดยตรง (หรื อเตะลูกโทษ) จากที*สิ*งของนั$นเกี*ยวข้องกับการเล่น หรื อมีการสัมผัสหรื ออาจสัมผัสฝ่ ายตรงข้าม,เจ้าหน้าที*
การแข่งขัน หรื อลูกบอล
ขณะบอลอยูใ่ นการเล่น ผูเ้ ล่นกระทําผิดที*มีการสัมผัส ในสนามแข่งขันกับ เพื*อนร่ วมทีม ผูเ้ ล่นสํารอง หรื อผูเ้ ล่นที*ถูกไล่ออก
เจ้าหน้าที*ทีม หรื อเจ้าหน้าที*การแข่งขัน จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยตรงหรื อลูกโทษ

กติกาข้ อ 13: การเตะโทษ (Free kick)
การเตะโทษ (Free kick) จากภายในเขตโทษของตัวเอง บอลจะอยู่ในการเล่นเมื*อถูกเตะและเคลื*อนที*อย่างชัดเจน โดยไม่
จําเป็ นต้องออกนอกเขตโทษ
กําแพง
หากมีการยืนกําแพงตั$งแต่ 3 คนขึ$นไป ผูเ้ ล่นฝ่ ายรุ กต้องอยู่ห่างจากกําแพงอย่างน้อย 1 เมตร (1 หลา) จนกว่าบอลจะอยู่ใน
การเล่น
ถ้าผูเ้ ล่นฝ่ ายรับยืนกําแพงตั$งแต่ 3 คนขึ$นไป แล้วฝ่ ายรุ กอยู่ในระยะที*น้อยกว่า 1 เมตร เมื*อมีการเริ* มเล่นแล้ว จะให้เตะโทษ
โดยอ้อม

กติกาข้ อ 14: การเตะโทษ ณ จุดโทษ
1. ขั<นตอน
o ลูกบอลต้องวางนิ*งบนจุดโทษ และเสา คาน หรื อตาข่ายต้องไม่เคลื*อนไหว
o ผูเ้ ตะต้องแสดงตัว
o ผูร้ ักษาประตูตอ้ งอยู่บนเส้นประตู หันหน้าเข้าหาผูเ้ ตะ อยู่ระหว่างเสาประตู ต้องไม่สัมผัสเสา คาน หรื อ
ตาข่าย จนกว่าลูกบอลจะถูกเตะ
ผูเ้ ล่นคนอื*นนอกจากผูเ้ ตะและผูร้ ักษาประตู ต้อง :
o อย่างน้อย 10 หลา จากจุดโทษ
o หลังแนวจุดโทษ
o ในสนามแข่งขัน
o นอกเขตโทษ
•

เมื*อเห็นว่าผูเ้ ล่นอยู่ตามตําแหน่งที*ถูกต้องแล้ว จะให้สัญญาณการเตะ

•

ผูเ้ ตะจะต้องเตะลูกบอลให้เคลื*อนที*ไปข้างหน้า ใช้ส้นเท้าเตะสามารถทําได้ถา้ ลูกบอลได้เคลื*อนทีไปข้างหน้า

•

ขณะที*มีการเตะ ผูร้ ักษาประตูฝ่ายรับต้องมีส่วนของเท้าข้างใดข้างหนึ*งสัมผัสหรื ออยู่บนเส้นประตู

•

บอลจะอยู่ในการเล่นเมื*อถูกเตะและเคลื*อนที*อย่างชัดเจน

•

การเตะจะสมบูรณ์เมื*อลูกบอลหยุดเคลื*อนที* ออกไปนอกสนาม หรื อผูต้ ดั สิ นสัง* หยุดเมื*อมีการกระทําผิด

เมื*อผูต้ ดั สิ นเป่ าให้สัญญาณการเตะลูกโทษ ผูเ้ ล่นต้องเตะลูกโทษในทันที หากไม่ปฏิบตั ิตาม ผูต้ ดั สิ นสามารถลงโทษได้
ก่อนที*จะมีการให้สัญญาณการเตะใหม่อีกครั$ง
ถ้าก่อนที*บอลจะอยู่ในการเล่น มีเหตุการณ์เกิดขึ$นดังนี$ :
•

ผูเ้ ตะหรื อเพื*อนร่ วมของทีมผูเ้ ตะ กระทําผิด :
o บอลเข้าประตู ให้เตะใหม่
o บอลไม่เข้าประตู ผูต้ ดั สิ นจะสั*งหยุดการเล่นและเริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยอ้อม

ข้อต่อไปนี$ ผูต้ ดั สิ นจะสั*งหยุดการเล่น และให้เริ* มเล่นใหม่โดยการเตะโทษโดยอ้อม ไม่ลูกบอลจะเข้าประตูหรื อไม่ก็ตาม
o เตะลูกบอลเคลื*อนที*ไปด้านหลัง
o ผูเ้ ตะเป็ นผูท้ ไี* ม่ได้แสดงตัวตั$งแต่แรก และผูต้ ดั สิ นจะต้องคาดโทษผูเ้ ตะคนนี$
o มีการหลอกเมื*อได้อยู่ในระยะการเตะบอลแล้ว ผูต้ ดั สิ นต้องคาดโทษผูเ้ ตะ (การหลอกขณะวิง* เข้ามาเตะนั$นสามารถ
ทําได้)
• ผูร้ ักษาประตู หรื อเพื*อนร่ วมทีมกระทําผิด :
o บอลเข้าประตู ให้เป็ นประตู
o บอลไม่เข้าประตู ให้เตะใหม่ ผูร้ ักษาประตูตอ้ งถูกคาดโทษ
• ถ้าผูเ้ ล่นทั$งสองทีมกระทําผิด ให้เตะใหม่ เว้นแต่มีการกระทําผิดที*หนักกว่า (เช่น หลอก) ถ้าทั$งผูเ้ ตะและผูร้ ักษาประตู
กระทําผิดพร้อมกัน :
o เตะไม่เข้า หรื อป้องกันได้ ให้เตะใหม่ คาดโทษผูเ้ ล่นทั$งสอง
o เตะเข้า ไม่ให้เป็ นประตู ผูเ้ ตะต้องถูกคาดโทษ เริ* มเล่นใหม่โดยให้ฝ่ายรับได้เตะโทษโดยอ้อม
• ถ้าหลังจากที*ได้มีการเตะไปแล้ว
o ผูเ้ ตะไปสัมผัสบอลอีกครั$งก่อนที*บอลจะสัมผัสผูเ้ ล่นคนอื*น ให้เตะโทษโดยอ้อม (เว้นแต่ใช้มือเล่น)
o ถ้าลูกบอลได้สัมผัสบุคคลภายนอก (Outside agent) ขณะบอลเคลื*อนไปข้างหน้า ให้เตะใหม่ เว้นแต่บอลเข้า
ประตูและการเข้ามาเกี*ยวข้องนั$นไม่ได้กีดขว้างหรื อป้องกันหรื อทําให้ผรู ้ ักษาประตูหรื อผูเ้ ล่นฝ่ ายรับไม่
สามารถไปเล่นบอลได้ ในกรณี น$ ีให้เป็ นประตูถา้ บอลเข้าประตู (แม้ว่าจะมีการสัมผัสบอลก็ตาม) เว้นเป็ น
การกระทําของฝ่ ายรุ ก
o ถ้าลูกบอลกระดอนจากเสา คาน หรื อผูร้ ักษาประตู กลับเข้ามาในสนามแล้วได้ถูกสัมผัสโดยบุคคลภายนอก
( Outside agent) :
• ผูต้ ดั สิ นจะสั*งหยุดการเล่น
• เริ* มเล่นใหม่โดยการปล่อยบอล จากจุดที*มีการสัมผัส

กติกาข้ อ 15: การทุ่ม (Throw-in)
วิธีการทุ่ม
• ผูท้ ุ่มต้องยืนหันหน้าเข้าสนาม
• เท้าทั$งสองอยู่บนพื$น บนเส้นหรื อนอกสนาม
• ใช้มือทั$งสองปล่อยบอลผ่านจากด้านหลังของศีรษะ ตรงที*ลูกบอลออกจากสนาม
ผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากเส้นข้างจุดที*จะทําการทุ่มอย่างน้อย 2 เมตร (2 หลา) ในขณะทีท* าํ การทุ่ม
กติกาข้ อ 16: การเตะจากประตู (Goal kick)
ขั$นตอน
• บอลวางนิ*งในเขตประตู
• บอลอยู่ในการเล่นเมื*อถูกเตะและเคลื*อนที*อย่างชัดเจน โดยไม่จาํ เป็ นต้องออกนอกเขตโทษ
• ฝ่ ายตรงข้ามต้องอยู่นอกเขตโทษ จนกว่าบอลจะอยู่ในการเล่น
ขณะมีการเตะจากประตู ผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามทีย* งั อยู่ในเขตโทษ หรื อเพราะว่าไม่มีเวลาให้ออกจากเขตโทษ ผูต้ ดั สิ นจะให้การ
เล่นดําเนินต่อไป
หากผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามที*อยู่ในเขตโทษขณะที*มีการเตะจากประตู หรื อเข้าไปในเขตโทษก่อนที*บอลจะอยู่ในการเล่น ได้ไป
สัมผัสหรื อแย่งชิงบอล ก่อนที*บอลจะอยู่ในการเล่น ให้เตะจากประตูใหม่

