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คำนำ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นผู้ได้รับมอบสิทธิการ
จัดการแข่งขัน ฟุตบอลชายหาดแห่งประเทศไทย จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการจัดการแข่งขันให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ
จัดการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากีฬาฟุตบอลชายหาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตั้งไว้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ได้จัดทำ “ระเบียบการแข่งขัน และ ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และ ข้อประท้วง
การแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ขึ้น
ในการนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณการกีฬา
แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลชายหาด
ทุกองค์กร และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จนทำให้ระเบียบ
การแข่งขันฯ นี้ มีความสมบูรณ์สามารถเป็นเอกสารอ้างอิงในการแข่งขันรายการ “การแข่งขันฟุตบอลชายหาด
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
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ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชายหาด
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
หมวดที่ 1
การเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้อ 1 คุณสมบัติของทีมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน
สโมสรที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็น สโมสรที่ได้ลงนามในหนังสือตอบรับจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ หรือฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จึงจะสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
ชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
1.1 สโมสรที่มีสิทธิส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1.1 สโมสรที่เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1.1.2 เป็นสโมสรที่ได้ลงนามในหนังสือตอบรับจากฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ และผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติ จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1.1.3 เป็นสโมสรที่มีศักยภาพ สามารถบริหาร และจัดการให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้จนจบ
ฤดูกาล
1.1.4 ให้มีสโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน 6-8 สโมสร หากมีสโมสรผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติไม่
ครบ 6-8 สโมสร ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ พิจารณาเพิ่มหรือลดจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันได้
1.1.5 ทีมสโมสรจะต้องส่งเอกสารสัญญาการว่าจ้างผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีม พร้อมลายเซ็น
ยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย (ประธานหรือตัวแทนสโมสร (ผู้ว่าจ้าง) ผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่ทีม (ผู้รับจ้าง)
ข้อ 2 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจำทีม
2.1 เจ้าหน้าที่บริหาร
2.1.1 ควรเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะ และทักษะเหมาะสมในการบริหารจัดการสโมสรกีฬา
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2.1.2 ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอนในองค์กรสมาชิก/สโมสรอื่นที่เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลชายหาดลีกเดียวกัน
2.2 ผู้ฝึกสอน
2.2.1 หัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในรายการ ต้องมีใบประกาศนียบัตรฟุตบอลชายหาด
ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รับรอง
2.2.2 ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับสโมสรอื่นที่เข้าร่วมในรายการ และในรายการฟุตบอลไทยลีก
T.1-T.3 ฟุตซอลไทยลีก 1, ฟุตซอลไทยลีก 2 (ฟุตซอลดิวิชั่น 1) และฟุตซอลลีกหญิง
ข้อ 3 คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 นักกีฬาทุกคนต้องขึ้นทะเบียนสังกัดสโมสรโดยถูกต้องตามระเบียบตามที่ฝ่ายจัด ฯ กำหนด และมี
การทำประกันชีวิตโดยสโมสรไว้เรียบร้อยแล้ว
3.2 นักกีฬาที่สังกัดสโมสรใด และสโมสรนั้น มิได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน หรือส่งทีมแต่มิได้ส่งชื่อผู้นั้นเข้าร่วม
แข่งขัน นักกีฬาผู้นั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมอื่นได้ โดยสัญญายืมตัว การขึ้นทะเบียนให้แนบสั ญญา
ยืมตัวตามแบบที่ฝ่ายจัดฯ กำหนด
3.3 นักกีฬาที่สัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลง สามารถย้ายสังกัดได้โดยอิสระ
3.4 นักกีฬาที่ย้ายสังกัดใหม่ ต้องทำสัญญาว่าจ้างกับสโมสรนั้น ยื่นจดทะเบียนให้ถูกต้อง และต้องอยู่
สังกัดสโมสรนั้นตลอดอายุสัญญา เว้นแต่จะมีการยกเลิกสัญญาโดยถูกต้อง นักกีฬาผู้นั้นจึงจะย้ายไปสังกัด
สโมสรอื่นได้
3.5 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบนี้ ต้องไม่อยู่ระหว่างที่ ถูกลงโทษ ห้ามร่วมการแข่งขันหรือยุ่ง
เกี่ยวกับการแข่งขัน จาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย AFC และ FIFA
3.6 อนุญาตให้นักกีฬา ที่มิใช่สัญชาติไทยมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
โอนย้ายของ FIFA และขึ้น ทะเบีย นสังกัดสโมสร และมีส ัญญาว่าจ้างระหว่างกัน และจะต้องอยู่ภ ายใน
กฎระเบียบการแข่งขันและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่นเดียวกับนักกีฬาชาวไทยทุกประการ
3.7 นักกีฬาชาวไทย ที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศ หากประสงค์จะกลับมาสังกัดสโมสรในประเทศไทย
ต้องดำเนินการตามระเบียบโอนย้ายของ FIFA ก่อน จึงจะขึ้นทะเบียนสังกัดสโมสรใหม่ในประเทศไทยได้
3.8 ห้ามนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดลีกอาชีพของประเทศไทยแล้ ว ไป
แข่งขันฟุตบอลชายหาดรายการอื่นๆ ในระหว่างฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลชายหาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิเข้า
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ร่วมการแข่งขัน หากสโมสรต้นสังกัดร่วมกระทำผิด หรือไม่ห้ามปราม จะถูกลงโทษร่วมด้วย เว้นแต่รายการที่
ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ อนุญาตอย่างเป็นทางการ
3.9 หากสโมสรใด ส่งนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ เข้าร่วมในการแข่งขัน หรือลงทำ
การแข่งขันโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทราบ สามารถพิจารณาโทษสโมสรที่กระทำได้
โดยปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้นๆ และเสีย 3 ประตู พร้อมทั้งโดนปรับ 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ส่วนคู่แข่งขันให้ถือว่าชนะได้ 3 คะแนน และได้ 3 ประตู
หมวดที่ 2
กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขัน
ข้อ 4 กฎระเบียบ และกติกาของการแข่งขัน
4.1 ใช้กฎระเบียบ และกติกาการแข่งขันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้ตาม
ระเบียบนี้กรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้ ให้อ้างอิงกติกาตามที่ FIFA กำหนด
4.2 เวลาในการแข่งขัน Period ละ 12 นาที 3 Period และเวลาพักระหว่าง Period ไม่เกิน 3 นาที
4.3 การหยุดเวลา จะหยุดเวลาเมื่อมีนักกีฬาบาดเจ็บหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการแข่งขัน
ต่อได้ กรณีลูกบอลออกนอกเขตไม่มีการหยุดเวลา
4.4 กรณีที่ในเวลาการแข่งขันมีผลการแข่งขันเป็นเสมอในเวลาปกติ ให้ทำการแข่งขันต่อไปอีก 3นาที
เพื่อหาทีมผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีกใน 3 นาที ให้ทำการยิงลูกจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะทีมละ 3 คน
ข้อ 5 ผู้ตัดสินการตัดสิน
5.1 ใช้ผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
5.2 กรณีมีการกระทำฝ่าฝืน กฎ กติกา ระเบียบ และข้อบังตับที่ใช้ในการแข่งขันอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสีย และเสียหายต่อวงการฟุตบอลชายหาด ให้ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน ทำรายงานเสนอคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ และคณะกรรมการฯ มีสิทธิพิจารณาโทษสโมสรและบุคคลใดๆ ที่กระทำการอันก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียและเสียหายต่อวงการฟุตบอลชายหาด แม้จะมิได้กำหนดไว้เป็นความผิดโดยชัดแจ้งใน กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการแข่งขันนี้ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นกรณีนอกเหนืออื่น ให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง เพื่อพิจารณา
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5.3 เมื่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5.2 ตัดสินลงโทษอย่างใด อย่างหนึ่งแล้ว หากสโมสรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่เห็นด้วยต่อบทลงโทษ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากการ
แข่งขันสิ้นสุดลง
ข้อ 6 การพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
6.1 สโมสร เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ การแข่งขัน หากมีการกระทำใดที่ผิด
และละเมิดต่อระเบียบการแข่งขัน สโมสรสมาชิกมีอื่นสามารถยื่นประท้วงได้พร้อมหลักฐาน
6.2 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง มีหน้าที่พิจารณา มารยาท วินัย และ
ข้อประท้วงต่างๆ มีสิทธิพิจารณาปรับเงิน หรือลงโทษด้วยประการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
6.3 การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานประกอบและเงินประกันการประท้วง
จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หนังสือประท้วงต้องส่งตรงถึง
ฝ่ายจัดฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่นับวันหยุดราชการ) หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง ลงนาม
โดย ประธานองค์กรสมาชิก หรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
6.4 เมื่อฝ่ายจัดฯ ได้รับหนังสือประท้วง ให้จัดส่งสำเนาหนังสือให้ผู้ถูกประท้วงทราบ และเชิญมาชี้แจง
ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
6.5 การจัดส่งเรื่องให้ผู้ถูกประท้วง สามารถส่งทางโทรสาร สื่อออนไลน์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS)
e-mail และ Line โดยให้ถือวันเวลาที่ปรากฏในเอกสารเป็นหลักฐาน (ไม่นับวันหยุดราชการ)
6.6 กรณีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆ อาจเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้การโดย
บันทึกคำให้การไว้ หากผู้ถูกประท้วงไม่มาชี้แจงใดๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ชี้แจงใด ๆ ทัง้ สิ้น
6.7 คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6.8 ห้ามไม่ให้ประท้วงผลการแข่งขันทุกกรณี
ข้อ 7 การคิดคะแนน
การแข่งขันฟุตบอลชายหาดฯ ไม่นับผลเสมอและหากผลการแข่งขันเป็นเสมอให้ดำเนินการตามข้อ 4.4
และกำหนดให้นับคะแนนในการแข่งขันดังนี้
7.1 ทีมชนะในเวลาได้ 3 คะแนน
7.2 ทีมชนะในการต่อเวลาได้ 2 คะแนน
7.3 ทีมชนะในการยิงลูกจุดโทษได้ 1 คะแนน
7.4 ทีมที่แพ้ในเวลาและแพ้การยิงลูกจุดโทษจะได้ 0 คะแนน
ข้อ 8 การจัดอันดับ
8.1 ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลิศ
8.2 การจัดอันดับตามคะแนนรวมที่ได้ หากมีทีมใดที่มีผลคะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ให้
พิจารณาผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากันดังนี้
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8.2.1 ผลต่างประตู ได้ ลบประตูเสียเสีย
8.2.2 จำนวนประตูได้ จำนวนประตูเสีย
8.2.3 ผล Head to Head ไม่นับจำนวนประตู
8.2.4 จำนวนนัดที่ชนะ
8.2.5 จับฉลาก
ข้อ 9 การลงโทษทีม และนักกีฬา
9.1 ทีมที่ไม่มาแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือทีมที่มาถึงสนามแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลง
แข่งขัน ภายในเวลาที่กำหนด จะถูกปรับเป็นแพ้ เสีย 3 ประตู และถูกหักคะแนน 3 คะแนน ส่วนคู่แข่งขันเป็น
ผู้ชนะได้ 3 คะแนน ประตูได้ 3 ประตู หากไม่พร้อมทั้ง 2 ทีมให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ เสีย 3 ประตูทั้ง 2 ทีม ถูกหัก
คะแนน 3 คะแนน ทั้ง 2 ทีม และถูกปรับเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้กับสโมสรคู่แข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขัน และอื่นๆ ด้วย
หากไม่มาแข่งขันหรือมาแล้วไม่พร้อมลงแข่ง มีเหตุอันควร หรือเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
9.2 ในวันที่กำหนดให้แต่ละทีมทำการแข่งขัน ทีมต้องพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันตามวัน เวลา และ
สนามแข่งที่กำหนด ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นในสนามน้อยกว่า 3 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และ
และถูกหักคะแนน 3 คะแนน โดยให้นับประตูเสียตามที่เสียไปแล้ว หากเสียต่ำกว่า 3 ประตูให้นับเป็น 3 ประตู
นับประตูได้เป็น 0 ส่วนคู่แข่งชนะได้ 3 คะแนน ประตูได้ตามจำนวนที่คู่แข่งขันเสียแต่ไม่ต่ำกว่า 3 ประตู
9.3 กรณีที่ทีมใดไม่ลงทำการแข่งขัน หรือไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลา หรือนักกีฬา ผละจากการ
แข่งขัน หรือ เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาทีมนั้นๆ เป็ นต้นเหตุให้การแข่งขันยุติลงตามรายงานของผู้ตัดสินให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และหัก 3 คะแนน ประตู ได้-เสีย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และปรับเงิน 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) การลงโทษเพิ่มอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และ
ข้อประท้วง
9.4 ห้ามมิให้ถอนทีมระหว่างการแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดและ
ฟุตบอลรายการอื่นๆ ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นทุกรายการ โดยมีกำหนด 3 ปี หรือ ตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ และต้องส่งคืนเงินบำรุงทีมและอื่นๆที่ได้รับไปทั้งหมดให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน
9.5 ถ้าทีมใดจัดนักกีฬาที่ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขันนี้เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
การแข่งขัน ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยกำหนดโทษตาม ข้อ 3.9
9.6 ใบเหลือง-ใบแดง ได้รับโทษตามกฎระเบียบ ดังต่อไปนี้
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9.6.1 ได้รับคะแนนสะสมครบ 6 คะแนน

ให้พักการแข่งขัน 1 แมทช์

9.6.2 ได้รับคะแนนสะสมครบ 12 คะแนน

ให้พักการแข่งขัน 2 แมทช์

9.6.3 ได้รับคะแนนสะสมครบ 18 คะแนน

ให้พักการแข่งขัน 3 แมทช์

(พร้อมถูกปรับ 2,000.- บาท)
9.6.4 ได้รับใบแดงในแมทช์ ทีมจะเพิ่มผู้เล่นลงมาแทนผู้เล่นที่ถูกโทษใบแดงไม่ได้ จนกว่าจะครบ
2 นาที หรือทีมฝ่ายตรงข้ามมีการทำประตูได้ จึงสามารถเพิ่มผู้เล่นได้
9.6.5 ได้ ร ั บ ใบแดง ให้ พ ั ก การแข่ ง ขั น ในแมทช์ ต ่ อ ไป 1 แมทช์ หรื อ ตามดุ ล ยพิ น ิ จ ของ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
9.7 หากเกิดเหตุรุนแรงใดๆ ขึ้นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ และถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมของ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ ตามรายงานของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ไม่ถูกเหลือง-แดง)
ให้ผู้ตัดสินรายงานความผิดนั้นต่อคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาโทษให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
9.8 การลงโทษใดๆ แก่ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือสโมสร ที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ดำเนินไป สามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ได้ และคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.9 ค่าปรับที่เกิดขึ้น ให้สโมสรต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบแทน โดยชำระไม่เกิน 3 วัน หลังจากมีคำตัดสิน
มิฉะนั้นจะลงทำการแข่งขัน ไม่ได้จนกว่าจะชำระเงินแล้ว และทางสโมสรต้นสังกัดอาจถูกคณะกรรมการ
พิจารณาโทษเพิ่มเติมพร้อมทั้งแจ้งโทษปรับเพิ่มเติม
หมวดที่ 3
การลงทะเบียน
ข้อ 10 การส่งรายชื่อ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อลงทะเบียนกับฝ่ายจัดการแข่งขัน
10.1 แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า 14 คน และไม่เกิน 25 คน ก่อนฤดุกาลแข่งขัน
จะเริ่มขึ้น ผู้เล่นส่งรายชื่อต่างชาติได้ไม่เกิน 3 คน และเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 10 คน
10.2ในวันแข่งขัน แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อในวันแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน และไม่น้อยกว่า 10 คน
โดยเป็นต่างชาติได้ไม่เกิน 2 คน และเจ้าหน้าที่ทีมอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน 5 คน
10.3 หากทีมใดส่งรายชื่อนักกีฬาไม่ครบ 22 คน และเจ้าหน้าที่ไม่ครบตามกำหนดเวลาก็จะไม่สามารถ
เพิ่มชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมได้ในระหว่างช่วงการแข่งขัน ในเลกที่ 1 หากในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
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หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เข้ามาแทน จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยต้องมีเอกสารยืนยันการยกเลิก
สัญญาว่าจ้างหรือการถอดถอนออกจากทีมเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งมาที่ฝ่ายจัดการจัดการแข่งขัน ทราบ
10.4 หากทีมใดส่งชื่อครบจำนวน 25 คนแล้ว ก่อนเริ่มการแข่งขันในเลกที่ 2 สามารถเปลี่ยนแปลง
รายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน (รวมถึงนักกีฬาต่างชาติ) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นได้ตาม
ระยะเวลาของฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ที่ได้แจ้งกำหนดไว้
ข้อ 11 หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
11.1 รูปถ่ายสีไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ตามแผงรูป
11.2 หลักฐานการทำประกันอุบัติเหตุ – ประกันชีวิต
11.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
11.4 ผู้เล่นต่างชาติ (สำเนาพาสปอร์ต) ต้องมีหลักฐานการเป็นนักศึกษา และเอกสารการทำงาน
11.5 สัญญาการว่าจ้าง นักกีฬา เจ้าหน้าที่
ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีม (เมื่อจบเลกที่ 1)
12.1 เมื่อจบ เลกที่ 1 ทีมสโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้ ไม่เกิน 5 คน (รวมถึงนักกีฬา
ต่างชาติ) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นได้ตามระยะเวลาของฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ที่ได้แจ้งกำหนดไว้
ข้อ 13 ชุดแข่งขัน
13.1 แต่ละทีมต้องแจ้งรายละเอียดชุดที่จะใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เล่นและชุดผู้รักษาประตู
โดยเป็นชุดทีมเหย้าและทีมเยือน ที่มีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน
13.2 กรณีชุดแข่งขันมีของทีมที่ต้องลงทำการแข่งขันกันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่ตามหลัง (ทีม
เยือน) ในโปรแกรมการแข่งขัน เป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขันให้มีสีที่แตกต่าง ทั้งนี้โดยการพิจารณาของผู้ตัดสิน
13.3 ผู้เล่นต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่แจ้งไว้กับฝ่ายจัดฯ โดยมีสัญลักษณ์การแข่งขัน
(Logo) ที่แขนเสื้อด้านขวา มีชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษเหนือหมายเลขด้านหลังเสื้อสูงไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม.
และติดหมายเลขด้านหลังเสื้อ ด้วยสีที่มองเห็นชัดเจน สูงไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. ที่ขากางเกง สูงไม่น้อยกว่า 10
ซ.ม. และหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายหรือปลอกแขนเสื้อด้านซ้าย
13.4 ผู้เล่นที่ติดหมายเลขในชุดแข่งขันไม่ตรงกับหมายเลขในใบลงทะเบียน จะไม่มีสิทธิ์ลงทำการ
แข่งขันฯ
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หมวดที่ 4
การเปลี่ยนแปลงและการกำหนดวันและเวลาการแข่งขัน
ข้อ 14 การเปลี่ยนแปลงและการกำหนดวันและเวลาการแข่งขัน
14.1 หากมีความจำเป็น และมีเหตุสมควรอย่างที่สุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ อาจทำการเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสนามแข่งขัน หรือคู่แข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้สโมสรที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มเวลาการแข่งขัน (หรือมีเหตุสุดวิสัยในการจัดทำการ
แข่งขัน)
14.2 ในวัน และเวลาที่กำหนดให้มีการแข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น โดยที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ เห็นว่าควรให้งด และ/หรือเลื่อนการแข่งขัน เช่น สนามไม่อยู่ในสภาพที่จะแข่งได้ ไฟฟ้าดับ มีเหตุให้
ไม่มีความปลอดภัยแก่ร่างกาย และทรัพย์สิน ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนั้นต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ส่วนกำหนดการแข่งขันใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
14.3 กรณี เ กิ ด เหตุ ส ุ ด วิ ส ั ย ในวั น แข่ ง ขั น และเวลาผ่ า นไปแล้ ว 30 นาที จ ากเวลาที ่ เ กิ ด เหตุ เมื่ อ
คณะกรรมการฯ พิจ ารณาแล้ว เห็น ควรว่าไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้จนจบการแข่งขัน ให้พิจารณาการ
ดำเนินการแข่งขันต่อไป ดังนี้
14.3.1 กรณีการแข่งขันถูกยกเลิกใน Period ที่ 1 ให้จัดการแข่งขันใหม่ทั้งหมด ยกเลิกผลการ
แข่งขันที่เกิดขึ้น ให้นับเป็นเริ่มการแข่งขันใหม่
14.3.2 กรณีการแข่งขันถูกยกเลิกใน Period ที่ 2 ให้ทำการแข่งขันใหม่ใน Period ที่ 2 โดยนับ
ผลการทำประตูและผลการคาดโทษต่อเนื่องจาก Period ที่ 1
14.3.3 กรณีการแข่งขันถูกยกเลิกใน Period ที่ 3 ให้ทำการแข่งขันใหม่ใน Period ที่ 3 โดยนับ
ผลการทำประตูและผลการคาดโทษต่อเนื่องจาก Period ที่ 1 และ 2
14.3.4 การพิจารณา วัน เวลา และสนามแข่งใหม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ โดยจะทำให้ทีมหนึ่งทีมใดเสียเปรียบไม่ได้ ซึ่งทีมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นเอง
14.3.5 การแข่ ง ขั น ไม่ ค รบเวลา ที ม ที ่ แ ข่ ง ขั น ไม่ ส ามารถเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายใดๆ จาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้ทุกกรณี
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หมวดที่ 5
มาตรฐานสนามแข่งขัน
ข้อ 15 สนามแข่งขันที่มีมาตรฐาน มีขนาดสนามทรายไม่น้อยกว่า 35 – 37 เมตร x 26 – 28 เมตร

หมวดที่ 6
เงินสนับสนุน และเงินรางวัลการแข่งขัน
ข้อ 16 เงินสนับสนุนบำรุงทีม และเงินรางวัล ให้เป็นไปตามประกาศ แนบท้ายระเบียบการแข่งขัน
เงินสนับสนุนทีม ทีมละ 20,000.- บาท
รางวัลสำหรับทีม ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด

120,000 บาท

รางวัลสำหรับทีม อันดับ 2 ได้รับเงินสด

70,000 บาท

รางวัลสำหรับทีม อันดับ 3 ได้รับเงินสด

40,000 บาท

รางวัลโล่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนท์ (MVP)
รางวัลโล่ผู้ทำประตูสูงสุด (Top Score)
รางวัลโล่ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalkeeper)

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
การแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลชายหาดรายการสูงสุดของประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการ
แข่งขัน และมีพัฒนาการที่สูงขึ้นในทุกๆ ด้าน จึงได้มีระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ เพื่อใช้บังคับสโมสร นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ของทุกสโมสรฯ ที่
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนี้ โดยให้ยกเลิกระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 1 คำจำกัดความที่ใช้ในระเบียบนี้
1.1

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

1.2

คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากประธานจัดการแข่งขันฯ ให้ทำหน้าที่พิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง

1.3

สโมสร หมายถึง ทีมสโมสรฟุตบอลชายหาดที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

1.4

นักกีฬา หมายถึง นักฟุตบอลชายหาดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง กับสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลชายหาด สโมสรใดสโมสรหนึ่ง และสโมสรส่งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

1.5

ผู้ฝึกสอน หมายถึง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่แต่งตั้งโดยสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ

1.6

เจ้าหน้าที่ทีม หมายถึง บุคคลที่สโมสรฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆภายในทีม

1.7

กองเชียร์ หมายถึง บุคคลที่สนับสนุน ให้กำลังใจสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันสโมสรใดสโมสร
หนึ่ง

1.8

ผู้ตัดสิน หมายถึง ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้ประเมินผู้ตัดสิน

1.9

ฝ่ายจัดการแข่งขัน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน
โดยคณะกรรมการฯ

1.10

เจ้าหน้าที่ฝ ่ายจัดการแข่งขัน หมายถึง บุคคลที่ฝ ่ายจัดการแข่งขันมอบหมายให้เ ป็ น ผู้
ประสานงานการแข่งขัน

1.11

การประท้วง หมายถึง การโต้แย้งปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และคุณสมบัติของผู้เล่น หรือ
เรื่องอื่นใดที่ละเมิดต่อระเบียบการแข่งขัน
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หมวด 1
คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
ข้อ 2 ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานจัดการแข่งขันฯ อยู่
ในตำแหน่ง ตามที่ประธานจัดการแข่งขันฯ กำหนด
ข้อ 3 คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
3.1 สอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดโทษกรณีมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการละเมิดระเบียบการแข่งขัน
3.2 กำหนดโทษ และทำหนังสือแจ้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ที่กระทำผิดระเบียบของการ
แข่งขันฯ ตามรายงานของผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน
3.3 พิจารณาและลงโทษ การกระทำความผิดระเบียบการแข่งขัน หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ของสโมสร อันจะทำให้เสื่อมเสีย ภาพลักษณ์ของวงการกีฬา
ฟุตบอลชายหาด ตามรายงานของผู้ตัดสิน หรือ ผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือตามเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ปรากฏ
3.4 พิจารณาออกระเบียบการลงโทษ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
เพิ่มเติม กรณีระเบียบฯ หรือข้อบังคับฯ ที่ออกมาแล้วไม่ครอบคลุมถึง และสามารถนำระเบียบของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) หรือของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
หมวดที่ 2
การพิจารณา และการลงโทษ
ข้อ 4 การกระทำความผิดของนักกีฬา
4.1 นักกีฬาใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ ถากถาง เยาะเย้ย หรือแสดงกริยาลบหลู่ ดูหมิ่น ทั้งใน หรือ
นอกสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือ ภายหลังการแข่งขัน กับผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์คู่แข่ งขัน หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน จะมีโทษปรับเงิน
จำนวน 3,000-5,000.- บาท และให้มีบ ทลงโทษตามดุล ยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้ อ
ประท้วง ต่อไป
4.2 ทำร้ายร่างกาย ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่
ทีม และกองเชี ยร์คู่แข่งขันใน หรือ นอกสนาม ระหว่าง หรือ ภายหลังการแข่งขัน จะมีโทษปรับจำนวน
20,000-40,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
ต่อไป
4.3 แสดงกริยาไม่เหมาะสม เช่น ประท้วงการตัดสินด้วยวาจาหยาบคาย ก้าวร้าว หรือข่มขู่ผู้ตัด สิน
ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือปลุกเร้านักกีฬาคนอื่นๆ อันนำไปสู่
เหตุการณ์รุนแรง ทั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน จะมีโทษปรับจำนวน 5,000-20,000.- บาท และ
ให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
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4.4 แสดงกริยา ท่าทาง หรือใช้คำพูดยั่วยุกองเชียร์ เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการแข่งขัน
ใส่เสื้อหรืออุปกรณ์อื่นใดมีข้อความดูหมิ่น หรือสร้างความเสียหายให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หรื อฝ่ายจัดการ
แข่งขันฯ จะมีโทษปรับจำนวน 3,000-5,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจ ารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
4.5 ชักชวนนักกีฬาคนอื่นประท้วงการตัดสิน โดยการออกนอกสนามแข่งขันทำให้การแข่งขันต้องหยุด
ไปชั่วขณะ จะมีโทษปรับจำนวน 5,000-20,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
4.6 การกระทำส่อไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล) ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย จะมีโ ทษปรับจำนวน
20,000-40,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
ต่อไป
4.7 ทำสัญญาจ้างกับสโมสรฯ ซ้ำซ้อนกัน จนเกิดกรณีพิพาทระหว่างสโมสร ห้ามลงแข่งขันจนกว่า
เอกสารจะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบการแข่งขัน
4.8 ห้ามส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬาแข่งขันในรายการอื่นๆ ที่เป็นการแข่งขันซ้ำซ้อนกัน ภายใต้การ
จัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในปีนั้นๆ (ฟุตบอลลีก T1-T3 , ฟุตซอลไทยลีก 1,
ฟุตซอลไทยลีก 2 (ฟุตซอลดีวิชั่น 1), ฟุตซอลลีกหญิง , ฟุตบอลชายหาดลีกในประเทศและต่างประเทศ)
4.9 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ไม่มี AD Card แสดงในวันแข่งขัน ห้ามลงทำหน้าที่และลงแข่งขันในนัด
นั้นๆ
ข้อ 5 การกระทำความผิดของผู้ฝึกสอน และ เจ้าหน้าที่ทีม
5.1 ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่า ถากถาง เยาะเย้ย หรือแสดงกริยาลบหลู่ หรือดูหมิ่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ทีมคู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันทั้งใน หรือ นอกสนามแข่งขัน
ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ให้ออกจากการทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดนั้น และห้ามทำหน้าที่ใน
สนามแข่งขันในนัดต่อไป 1 นัด และจะมีโทษปรับเงินจำนวน 3,000-10,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตาม
ดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.2 ทำร้ายร่างกาย ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่
ทีม หรือกองเชียร์คู่แข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ระหว่าง หรือ ภายหลังการแข่งขัน ห้ามเข้าสนามแข่งขัน
นัดต่อไป 2 นัด จะมีโทษปรับจำนวน 20,000-40,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะ
พิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.2.1 ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 5.2 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส ห้ามเข้าสนามนัด
ต่อไป 4 นัด และปรับ เงิน จำนวน 10,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุล พินิจของคณะ
พิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.2.2 ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 5.2 เป็นเหตุให้ผ ู้ถูกทำร้ ายถึงแก่ความตาย ห้ามเข้า
สนามแข่งขันตลอดชีวิต จะมีโทษปรับจำนวน 20,000-40,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตาม
ดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
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5.2.3 ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 5.2 อยู่ในขั้นพยายาม ห้ามเข้าสนามแข่งขันในนัดต่อไป 1
นัด และปรับ เงิน จำนวน 5,000-10,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุล ยพินิจของคณะ
พิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.3 แสดงกริยาไม่เหมาะสม เช่น วิ่งเข้าไปประท้วงการตัดสิน เตะขวดน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆ ก้าวร้าว
หรือข่มขู่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ หรือปลุกเร้านัก กีฬา อันนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรง ทั้ง
ก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการแข่งขัน ห้ามเข้าสนามแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด และปรับเงินจำนวน 3,0005,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.4 การกระทำหรือมีพฤติการณ์ ส่งไปในทางสมยอมกั น (ล้มบอล) ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ห้ามเข้า
สนามแข่งขันตลอดชีวิต และปรับเงินจำนวน 20,000-40,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของ
คณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.5 ชักชวนนักกีฬาประท้วงการตัดสิน โดยการหยุดทำการแข่งขันหรือออกนอกสนามแข่งขัน ทำให้การ
แข่งขันต้องหยุดการแข่งขันไปชั่วขณะ จะมีโทษห้ามลงแข่งขันนัดถัดไป 2 นัด จะมีโทษปรับจำนวน 5,00020,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
5.6 ไม่มี AD Card หรือ แต่งกายไม่สุภาพ ห้ามลงทำหน้าที่ในสนามแข่งขัน
5.7 ถูกผู้ตัดสินให้ออกจากที่นั่งนักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน ห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันนัดต่อไป 1
นัด และจะมีโทษปรับเงินจำนวน 3,000-5,000.- บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
ข้อ 6 ความรับผิดชอบของสโมสรฯ จากการกระทำความผิดของกองเชียร์
6.1 กรณีทำร้ายร่างกาย
6.1.1 ทำร้ายร่างกายผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์คู่แข่งขัน ทั้งใน และนอกสนามแข่งขัน ระหว่าง หรือภายหลังการ
แข่งขัน ปรับเงิน 10,000-30,000.- บาท และห้ามเข้าเชียร์ในสนามแข่งขันนัดเหย้า 2 นัด และ
ให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
6.1.2 ถ้าการกระทำตามข้อ 6.1.1 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ปรับเป็นเงิน
10,000-20,000.- บาท และห้ามเข้าเชียร์ในสนามแข่งขันนัดเหย้า 4 นัด และให้มีบทลงโทษ
ตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
6.1.3 ถ้าหากกระทำตามข้อ 6.1.1 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิต ปรับเป็นเงิน 50,000.- บาท
และห้ามเข้าเชียร์ในสนามแข่งขันตลอดชีวิต และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
6.1.4 ถ้าหากกระทำตามข้อ 6.1.1 อยู่ในขั้นพยายาม ปรับเป็นเงิน 3,000-10,000.- บาท และ
ห้ามเข้าเชียร์ในสนามแข่งขันนัดเหย้า 1 นัด และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
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6.2 จุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ระหว่างการแข่งขัน ขว้างขวดน้ำหรือสิ่งของต่างๆ ลงไปในสนามแข่งขัน
หรือขว้างใส่ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ปรับเป็นเงิน 3,00010,000 บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
6.3 คุกคามหรือรุมล้อม ผู้ตัดสิน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ระหว่าง หรือ
หลังจากการแข่งขัน ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน เป็นเหตุให้ ไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจออกจากสนามแข่งขันได้
ปรับเป็นเงิน 5,000-10,000 บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อ
ประท้วง ต่อไป
6.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์คู่แข่งขัน ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการ
แข่งขัน ปรับเป็นเงิน 5,000-20,000 บาท และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย
และข้อประท้วง ต่อไป
6.5 ถ้ากองเชียร์ของสโมสรฯใด กระทำความผิดซ้ำซากตามข้อ 6.1-6.4 สโมสรฯ จะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม
เป็นสองเท่า และกองเชียร์อาจถูกห้ามเข้าสนามแข่งขันในนัดเหย้า และให้มีบทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะ
พิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
6.6 ถ้าการกระทำของกองเชียร์ของสโมสรฯ ใด เป็นเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือการแข่งขันต้องยุติ
ลงก่อนหมดเวลาการแข่งขัน ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีบทกำหนดโทษ ดังนี้
6.6.1 ปรับเป็นแพ้ และหัก 3 คะแนนพ้อมทั้ง ปรับเงินสโมสรเป็นเงิน 10,000-30,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเป็นจริง
6.6.2 ไม่อนุญาตให้กองเชียร์เข้าชมในสนามฯนัดเหย้า 3 นัด
6.6.3 ห้ามใช้สนามเหย้าแข่งขัน ต้องย้ายไปแข่งขันในสนามกลางที่คณะกรรมการฯ กำหนด
และห้ามกองเชีย ร์เข้าสนาม โดยสโมสรฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้นและให้ มี
บทลงโทษตามดุลยพินิจของคณะพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ต่อไป
6.6.4 ให้ถอนทีมออกจากการแข่งขัน คืนเงินสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับไปแล้ว ถูกปรับเป็นเงิน
100,000 บาท และห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ จัดขึ้นทุกรายการมีกำหนด 3 ปี
การลงโทษไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามบทกำหนดโทษ ให้พิจารณาจากพฤติการณ์และ
ความร้ายแรงของการกระทำความผิด และให้มีบทลงโทษตามดุล ยพินิจของคณะพิจารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง จากการกระทำความผิดของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม
ต่อไป
6.5 ไม่ลงทำการแข่งขัน หรือไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลา หรือผละจากการแข่งขันเป็นเหตุให้การ
แข่งขันต้องยุติลง ให้ปรับสโมสรฯ นั้นเป็นฝ่ายแพ้ หักคะแนน 3 คะแนน โดยให้นับประตูได้เป็น 0 (ไม่ว่าประตู
ที่เกิดขึ้นก่อนถูกปรับแพ้จะเป็นเท่าไหร่) ส่วนผู้ชนะได้ 3 คะแนน และประตูได้ตามผลการแข่งขันในขณะนั้น
หากได้ต่ำกว่า 3 ประตู ให้ถือว่าได้ 3 ประตู และปรับสโมสรฯ ที่กระทำผิดเป็นเงินจำนวน 10,000-30,000
บาท ส่วนการลงโทษอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
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6.6 ไม่มาแข่งขันตามวันเวลา และสนามแข่งขันที่กำหนด หรือมาถึงสนามแล้วแต่ไม่พร้อมลงแข่งขัน ให้
ปรับสโมสรฯ นั้นเป็นฝ่ายแพ้ด้วยและถูกปรับเงินจำนวน 15,000-25,000 บาท รวมทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้กับสโมสรฯ คู่แข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขัน และอื่นๆ ด้วย
6.7 ลงสนามแข่งขันแล้วเหลือนักกีฬาในสนามน้อยกว่า 3 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
6.8 ส่งนักกีฬาที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษห้ามลงแข่งขันตามระเบียบฯ ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
6.9 ส่งนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ลงแข่งขัน ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ ก็ตามให้
ปรับ ทีมนั้น เป็น แพ้ และถูกปรับ เงิน จำนวน10,000-25,000 บาท โทษอื่นๆ ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะ
กรรมการฯ
6.10 ถอนทีมระหว่างการแข่งขัน หรือถูกลงโทษถอนทีมออกจากการแข่งขันระหว่างการแข่งขัน ปรับ
เงินจำนวน 100,000.- บาท และห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่สมาคมกี ฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัด
ขึ้นทุกรายการมีกำหนด 3 ปี และต้องส่งคืนเงินบำรุงทีมที่ได้รับไปทั้งหมด ส่วนการลงโทษอื่นๆ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการฯ
6.11 หากมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ทีมของสโมสรฯ ถูกลงโทษในความผิดฐานมีการกระทำส่อ
ไปในทางสมยอมกัน (ล้มบอล) จะถูกตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับไปคืนให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันทันที และ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่มีการเรียกร้อง อีกทั้งมีการพักสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการแข่งขัน ต่อไป
หมวด 3
การประท้วง
ข้อ 12 สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมทุกสโมสรฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
และระเบียบอื่นใด ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และได้ประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกันแล้วอย่างเคร่งครัด ถ้ามีปัญหาใดๆ (ยกเว้นผลการแข่งขันที่ไม่อาจประท้วง ได้) เกี่ยวกับสิทธิและ
คุณสมบัติของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน สโมสรฯ มีสิทธิประท้วงได้ ตามเงื่อนไขดังนี้
12.1 การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประธานของสโมสรฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจตาม
หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรับรองสำเนาของผู้มอบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นหนังสือ
ประท้วงได้ โดยต้องยื่นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันเสร็จสิ้นลง (ไม่นับวันหยุดราชการ) พร้อมหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องและวางเงินประกันการประท้วงจำนวน 5,000 บาท ต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งเงินจำนวนนี้คณะ
กรรมการฯ จะคืนให้ทีมเมื่อการประท้วงเป็นผล หรือให้เป็นไปตามข้อ 6.3
12.2 ฝ่ายจัดฯ ต้องส่งหนังสือประท้วงให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
เป็นฝ่ายพิจารณา และส่งสำเนาหนังสือให้กับผู้ที่ถูกประท้วง รับทราบ ทางโทรสาร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทันที
12.3 ผู ้ ถ ู ก ประท้ ว ง ต้ อ งทำคำชี ้ แ จงเป็ น ลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร พร้ อ มพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ ยื ่ น ต่ อ
คณะอนุกรรมการพิจ ารณามารยาทภายใน 24 ชั่ว โมง นับแต่ว ันที่ได้รับสำเนาหนังสือประท้ว ง (ไม่นับ
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วัน หยุดราชการ) โดยสามารถส่งหนังสือคำชี้แจงทางโทรสาร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้เช่นกัน โดยถือเอาวันและเวลาที่ปรากฏบนเอกสารที่จัดส่งเป็นหลักฐาน
12.4 คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทฯ มีอำนาจที่จะไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเชิญคู่กรณี
ทั้งสองฝ่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง โดยบันทึกคำชี้แจงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มา
ชี้แจง ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงใดๆอีก ให้พิจารณาไปตาม เอกสารและ พยานหลักฐานต่างๆ ที่มี
12.5 คำตัดสินของคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะนำไปฟ้องร้องต่อศาล
ใดๆอีกไม่ได้
หมวด 4
การอุทธรณ์
ข้อ 13 สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำตัดสินลงโทษของ
คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทฯ กรณี ถูกลงโทษพักการแข่งขัน พักการทำหน้าที่ หรืออื่นๆ ตามความใน
ระเบียบนี้ (ยกเว้นการใช้สิทธิประท้วงแล้วตามหมวด 3) ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทฯ หรือฝ่าย
จัดการแข่งขันได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ
อุทธรณ์
ข้อ 14 การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงชื่อผู้ที่ถูกลงโทษ พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในกรณีที่มี
การอุทธรณ์การลงโทษ หากการพิจารณายังไม่มีข้อยุติ ให้เลื่อนการบังคับตามบทลงโทษออกไปก่อน จนกว่า
การพิจารณาอุทธรณ์จะเสร็จสิ้น
หมวด 5
บททั่วไป
ข้อ 15 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ อันถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ของสโมสรฯใด ตามรายงานของผู้ตัดสิน หรือผู้ควบคุมการ
แข่งขัน หรือมีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจ
ที่จะพิจารณาลงโทษได้
ข้อ 16 การกระทำความผิดใด ที่มิได้กำหนดบทลงโทษไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจที่จะ
พิจารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสม หรืออาจใช้มาตรการอื่นๆตามที่เห็นสมควรได้
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บทเฉพาะกาล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตามที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทย
และในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรฐานสากล และต่อมาได้มี ประกาศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศให้สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬาได้ 14 ประเภท รวมถึงกีฬาฟุตบอลชายหาดด้วย โดยในการจัดการแข่งขันจะต้องไม่มีผ้ชู ม
และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการ
กีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น
เพื่อให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดทุกรายการ ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัด การ
แข่งขันหรือให้การรับรอง เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงกำหนดให้
องค์กรสมาชิก(ทีม) นักกีฬาฟุตบอลชายหาด เจ้าหน้าที่ทีม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตาม
คู่มือ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด (แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกลงโทษตามที่
กำหนด ดังต่อไปนี้
1. องค์กรสมาชิก(ทีม) นักกีฬาฟุตบอลชายหาด และ เจ้าหน้าที่ทีม หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ฉบับชั่วคราว)
ข้อ 1 (คู่มือการปฏิบัติฯ) และข้อ 2 ต้องถูกลงโทษตามข้อที่กำหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้
(ก) ความผิดกลุ่มที่ 1
2) การเตรียมความพร้อมในให้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค ข้อ 2.2(3), 2.2(4), 2.2(5) และ 2.2 (8)
2.3 มาตรการทำความสะอาด ข้อ 2.3 (1)
2) ระหว่างและหลังการใช้บริการ ข้อ 2.4 และ 2.8
กระทำผิดครั้งแรก ให้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
กระทำผิดครั้งต่อไป จะถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(ข) ความผิดกลุ่มที่ 2
2) การเตรียมความพร้อมในให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย ข้อ 2.1 (1) และ 2.1 (2)
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค ข้อ 2.2(9)
2) ระหว่างและหลังการใช้บริการ ข้อ 2.5 และ 2.6
กระทำผิดในแต่ละครั้ง จะถูกปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท
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(ค) ความผิดกลุ่มที่ 3
2) ระหว่างและหลังการใช้บริการ ข้อ 2.2
กระทำผิดในแต่ละครั้ง จะถูกปรับเงินไม่เกิน 15,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ฉบับชั่วคราว) ข้อ 1 (คู่มือการปฏิบัติฯ) ข้อ 2 และข้อ 4
จะถูกพิจารณาลงโทษ ตามลักษณะโทษที่กำหนดในหมวดที่ 9 ข้อ 57 ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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