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ค าน า 

จลุสารย่อฉบบันีป้ระกอบดว้ยกฎกตกิาการเลน่ของฟุตบอลหญงิแกลกิ 

สว่นฉบบัเต็มของกฎกตกิาการเลน่มปีรากฎอยู่ในหนังสอืคู่มอืทีเ่ป็นทางการ 

จดุประสงคข์องเราคอื 

ใหผู้เ้ลน่และเจา้หนา้ทีท่กุคนไดอ่้านและเรยีนรูก้ฎกตกิาของการเลน่ 

เป็นเร ือ่งส าคญัทีค่รฝึูกและโคช้ตอ้งแน่ใจวา่ผูเ้ลน่ทกุคนมสี าเนาจลุสารย่อฉบั

บนี ้

ซ ึง่จะชว่ยใหผู้เ้ลน่เขา้ใจในเกมการแข่งขนัและยอมรบัค าตดัสนิของเจา้หนา้ที่

โดยไม่มกีารโตแ้ยง้ 

จลุสารฉบบันีเ้นน้ย า้ถงึความส าคญัของสมาคมทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิความเขา้ใจใ

นการเลน่เกมการแข่งขนัของเราใหด้ยีิง่ขึน้
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สนามแข่งขนั

1. ฟุตบอลหญงิแกลกิ เลน่แข่งขนักนัในสนามแขง่ขนั GAA

ขนาดเทา่กบัตวัจรงิตัง้แตอ่ายุต ่ากวา่ 14 ปีขึน้ไป

สนามแข่งขนัอาจลดขนาดลงส าหรบัผูเ้ลน่ทีม่อีายุต ่ากวา่ 13

ปีและรุน่ทีเ่ล็กกวา่

2. ขนาดของสนามแขง่ขนั พืน้ทีก่ารใหค้ะแนน

และระยะเวลาของเกมการแขง่ขนัอาจจะลดนอ้ยลงตามความเห็นของค

ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัหากมผีูเ้ลน่ต ่ากวา่ฝ่ายละ 15 คน

ผูเ้ล่น 

1. ผูเ้ลน่ทีอ่าจตัง้ครรภ ์ไดร้บับาดเจ็บจากการปะทะอย่างแรง ฯลฯ

ไม่ควรเลน่ฟุตบอลหญงิแกลกิ อย่างไรกต็าม หากเธอลงแขง่ขนั

เธอจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสีย่งดว้ยตวัของเธอเอง

และทางสมาคมฟุตบอลหญงิแกลกิ

จะไม่รบัผดิชอบตอ่ผลทีอ่าจเกดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้

ชุดแต่งกายของผูเ้ล่น 

1. ชดุเลน่ฟุตบอลหญงิแกลกิม ีเสือ้ยดื กางเกงขาสัน้ ถุงเทา้

และรองเทา้บูท ผูเ้ลน่หา้มสวมใสเ่คร ือ่งประดบั เชน่ ต่างห ูกิบ๊ตดิผม

หรอืเคร ือ่งประดบัอืน่ๆ

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บไดใ้นขณะทีเ่ลน่ฟุตบอลหญงิแกลกิ

ส าหรบัเกมเลน่บนพืน้ผวิหญา้เทยีม ผูเ้ลน่อาจสวมชดุป้องกนัขา

โดยตอ้งเป็นสทีีเ่ขา้กนักบัชดุผูเ้ลน่ในทมี
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2. ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งสวมฟันยางกนักระแทกขณะทีเ่ลน่ฟุตบอลหญงิแกลกิ

เวน้เสยีแต่วา่จะมใีบรบัรองแพทยห์รอืทนัตแพทย ์

หากผูเ้ลน่ไม่ปฏบิตัติาม

ผูต้ดัสนิจะสัง่ใหผู้เ้ลน่ออกจากสนามจนกวา่จะมกีารปฏบิตัติามกฎกติ

กา

3. ผูต้ดัสนิ ผูก้ ากบัเสน้ ผูต้ดัสนิช ีข้าด เจา้หนา้ทีข่อบสนาม

เจา้หนา้ทีท่มีงานหรอืหน่วยงาน

เจา้หนา้ทีดู่แลหรอืรบัผดิชอบฝ่ายกฎหมายใดๆ ไม่มหีนา้ทีใ่นเร ือ่งนี ้

ผูเ้ลน่แต่ละคน และหรอืผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูเ้ลน่ ผูป้กครอง ผูดู้แล

หรอืบุคคลอืน่ทีร่บัผดิชอบผูเ้ลน่ มหีนา้ทีโ่ดยตรงในเร ือ่งดงักลา่ว

4. ผูเ้ลน่ใดทีต่อ้งสวมใสแ่วน่สายตาเขา้แขง่ขนัฟุตบอลหญงิแกลกิ

ตอ้งสวมแวน่ตาทีใ่ชเ้ลนสโ์พลคีารบ์อเนตพรอ้มกรอบทีท่นทานไม่แตก

หกัตามค าแนะน าของจกัษุแพทย ์

ระยะเวลาของเกมการแข่งขนั

1. ระยะเวลาของเกมการแขง่ขนัส าหรบัผูแ้ขง่ตัง้แต่และรวมไปถงึอายุต ่าก

วา่ 14 ปีขึน้ไปคอื 30 นาทตี่อคร ึง่เวลาของการแขง่ 1 ช ัว่โมง

2. โดยปกตกิารพกัคร ึง่เวลาจะตอ้งไม่เกนิ 15 นาที

และต่อเวลาพเิศษไดอ้กี 5 นาที

3. มกีารยกเวน้การแขง่ขนัแบบ “7 a Side & Blitz” –

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาของเกมการแข่

งขนั
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4. ระยะเวลาของเกมการแขง่ขนัตัง้แต่อายุ 13 ปีลงมา

อาจจะลดลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะก าหนด

ทมีแข่งขนั

1. ทมีแข่งขนัจะประกอบไปดว้ยผูเ้ลน่ฝ่ายละ 15 คน

เวน้แตผู่จ้ดัการแข่งขนัจะก าหนดใหเ้ป็นอย่างอืน่ 

2. ในการแข่งขนัฝ่ายละ 15 คน ทมีแขง่ขนัตอ้งมผีูเ้ลน่ 11

คนเพือ่เร ิม่แข่งขนั และอาจจบลงดว้ยผูแ้ขง่ 11 คนหรอืต ่ากวา่น้ันได ้

3. ผูเ้ลน่ทีร่ะบุช ือ่-นามสกุลซ า้กนั ในกรณีการแข่งขนัเกมอนิเตอรเ์คานต์ี ้

สโมสรทีผู่เ้ลน่สงักดัอยู่จะตอ้งสง่รายช ือ่ใหแ้กผู่ต้ดัสนิกอ่นเร ิม่เกมการ

แข่งขนั

4. ใชล้กูฟุตบอลขนาด 4 ในการแข่งขนัทกุระดบั ตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป

ใชฟุ้ตบอลขนาด 3

ทีเ่ล็กกวา่หรอืขนาดทีแ่นะน าใหใ้ชใ้นการเลน่ฟุตบอล Go Games

ส าหรบักลุม่อายุทีต่ ่ากวา่

5. หมายเลขเสือ้ของผูเ้ลน่แต่ละคนจะตอ้งตรงกบัรายช ือ่ของผูเ้ลน่ในราย

ช ือ่ทมี

6. ในกรณีทีม่รีายช ือ่มากกวา่ 15 ช ือ่ปรากฏอยูใ่นรายช ือ่ทมี ใหถ้อืเอา

15 ช ือ่แรกเป็นผูเ้ลน่ตวัจรงิ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างชดัเจน

7. สโมสร มณฑล หรอืจงัหวดัตอ้งสง่ช ือ่ผูเ้ลน่ 15
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คนและตวัส ารองใหก้บัคณะกรรมการหรอืสภาจดัการแขง่ขนั

หากตอ้งการเผยแพร ่
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ตวัส ารองและการต่อเวลาพเิศษ 

1. ส าหรบัการแขง่ขนัขา้มมณฑล 

ใหเ้ปลีย่นตวัผูเ้ลน่ไดโ้ดยไม่จ ากดัในลกีระดบัประเทศจนถงึรอบการแขง่ขนักอ่

นรอบสดุทา้ยและในรอบแบง่กลุม่การแข่งชงิแชมป์เยาวชนระดบัจงัหวดั 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัการแขง่ขนักอ่นรอบสุดทา้ย 

รอบรองชนะเลศิและรอบชงิชนะเลศิของลกีระดบัประเทศ และรอบรองชนะเลิศ 

และรอบชงิชนะเลศิของการแขง่ขนัชงิแชมป์เยาวชนระดบัจงัหวดั 

ใหเ้ปลีย่นตวัผูเ้ลน่ไดเ้พยีง 5 คนเทา่น้ัน ยกเวน้ในระดบัอายุต ่ากวา่ 14 ปี 

ซึง่ยงัคงมีการเปลีย่นตวัไดแ้บบไม่จ ากดั  

 

        ใหเ้ปลีย่นตวัผูเ้ลน่ไดเ้พยีง 5 

คนเทา่น้ันในการแขง่ขนัชงิแชมป์ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ     

        ส าหรบัผูใ้หญ่ 

 

        ใหเ้พิม่ตวัส ารองไดอ้กี 5 คนในชว่งการตอ่เวลาพเิศษ ซึง่ประกอบดว้ย 10 

นาทใีนการเลน่ในแตล่ะ 

        คร ัง้ 

 

2. อาจยอมใหมี้ตวัส ารองแบบไม่จ ากดัส าหรบัเกมทีเ่ลน่ในระดบัสโมสรภายในม

ณฑลได ้คณะกรรมการมณฑลสามารถก าหนดจ านวนตวัเลน่ส ารองเอง 

อย่างไรก็ตาม ตอ้งไม่ต ่ากว่า 5 คน 

 

3. หา้มใชต้วัส ารองเลน่แทนหากผูเ้ลน่ตวัจรงิถูกผูต้ดัสนิไลอ่อกจากเกมการแขง่

ขนั อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ลน่ถกูสั่งใหอ้อกในชว่งเวลาปกต ิ

อาจใหต้วัส ารองเลน่แทนเธอไดใ้นชว่งการตอ่เวลาพเิศษ 

 

4. หากเกมมีการตอ่เวลาพเิศษ 

ผูเ้ลน่ทีถ่กูไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนามจากความผดิใบเหลอืงคร ัง้แรกในชว่งเวลาเล่
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นปกต ิ

สามารถเปลีย่นตวัส ารองไดใ้นชว่งตอ่เวลาพเิศษเม่ือเธอจะถูกไลอ่อกไปอยู่ขา้ง

สนามครบสบินาทใีนชว่งเวลาเลน่ หากเธอไดท้ าผดิกฎกตกิาการเลน่
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ถกูท าโทษครบเวลาในการถกูไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนาม 

และไดใ้หต้วัส ารองเลน่แทนในชว่งตอ่เวลาพเิศษ 

จะถอืว่าทมีของเธอไดใ้ชต้วัส ารองทีส่องไปแลว้ 

ผูเ้ลน่ทีถ่กูไลอ่อกจากสนามการแขง่ขนัจากความผดิใบเหลอืง 2 

คร ัง้ในชว่งเวลาแขง่ปกต ิสามารถเปลีย่นตวัเลน่ไดใ้นชว่งตอ่เวลาพเิศษ 

กฎกตกิาเกีย่วกบัการเกดิเลอืดไหลและความสงสยัวา่เ

กดิการบาดเจ็บทีศ่รีษะ 

1. ผูเ้ลน่ทีเ่กดิบาดเจ็บมีเลอืดออกตามรา่งกายหรอืพบคราบเลอืดทีช่ดุแขง่ขนัอั

นเน่ืองมาจากการบาดเจ็บระหวา่งการเลน่

ตอ้งออกจากสนามแขง่ทนัทตีามค าสั่งของผูต้ดัสนิ

เชน่เดยีวกบัผูเ้ลน่ที่สงสยัวา่ไดร้บับาดเจ็บทีศ่ีรษะเพือ่รบัการรกัษาพยาบาล

เธอจะไม่กลบัเขา้เล่นในสนามแขง่ขนัอกีจนกว่าเลอืดจะหยุดไหล

ปิดบาดแผลเรยีบรอ้ย

และท าความสอาดคราบเลอืดบนชดุแขง่ขนัหรอืเปลีย่นชดุเลน่ใหม่แลว้

ผูเ้ลน่ทีส่งสยัวา่ไดร้บัการบาดเจ็บทีศ่ีรษะ

จะตอ้งออกจากสนามแขง่ขนัชัว่คราวตามค าสั่งของผูต้ดัสนิ

และรบัการตรวจสอบความเหมาะสมของผูเ้ลน่กอ่นจะกลบัมาเลน่ตอ่ได ้

2. ควรปิดบรเิวณบาดแผลใหเ้รยีบรอ้ยในกรณีทีมี่เลอืดออก

ผูเ้ลน่ตวัส ารองจะเลน่แทนผูเ้ลน่ที่ไดร้บัการบาดเจ็บเลอืดออก/สงสยัวา่จะไดร้ ั

บบาดเจ็บทางศีรษะได ้

หากมีหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจง้ผูต้ดัสนิวา่เธอเป็นผูเ้ลน่ตวัส ารองแทน

ผูเ้ลน่ทีร่บับาดเจ็บเลอืดออก/สงสยัวา่จะไดร้บับาดเจ็บทางศีรษะ
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3. การเปลีย่นตวัส ารองแทนผูเ้ลน่ที่ไดร้บับาดเจ็บเลอืดออก/สงสยัวา่จะไดร้บับา
ดเจ็บทางศีรษะ จะไมถ่อืวา่เป็นการเปลีย่นตวัเลน่ปกติ
หากผูเ้ลน่ทีบ่าดเจ็บกลบัเขา้สูส่นามไดอ้กีตามกฎกตกิาการเปลี่ยนตวัผูเ้ล่
นตรงของผูเ้ลน่ทีเ่ลน่แทนเธอ

4. ในกรณีผูเ้ลน่ที่บาดเจ็บกลบัเขา้สูส่นามแขง่ขนัเพือ่เลน่แทนผูเ้ล่นคนอืน่

นอกเหนือจากผูเ้ลน่ตวัส ารองทีเ่ลน่แทนเธอในฐานะผูเ้ลน่ทีไ่ดร้บับาดเจ็บเลอื

ดออก/สงสยัวา่จะไดร้บับาดเจ็บทางศีรษะ

จะถอืว่าทมีของเธอไดใ้ชก้ารเปลีย่นตวัส ารองปกตไิปแลว้

5. ในกรณีทีไ่ดใ้หผู้เ้ลน่ที่ไดร้บับาดเจ็บเลอืดออก/สงสยัวา่จะไดร้บับาดเจ็บทางศี

รษะออกจากสนามแข่งขนัไป

ทมีของเธอจะตอ้งเปลีย่นผูเ้ลน่ตวัส ารองคนอืน่แทนเพือ่ใหจ้ านวนผูเ้ลน่ลงสนา

มแขง่ขนัครบตามเดมิ ซึง่ไม่นับเป็นการเปลีย่นตวัส ารองปกติ

6. ในกรณีทีท่มีมีการเปลีย่นตวัส ารองปกติครบทัง้ในชว่งเวลาเลน่ปกตหิรอืชว่งต่

อเวลาพเิศษแลว้

และเกิดมีผูเ้ลน่ทีไ่ดร้บับาดเจ็บเลอืดออกหรอืสงสยัว่าจะไดร้บับาดเจ็บทางศรีษ

ะ 

เธอก็สามารถสง่ตวัส ารองผูเ้ลน่คนอืน่เขา้แทนผูเ้ลน่ทีร่บับาดเจ็บเลอืดออก/ส

งสยัวา่จะไดร้บับาดเจ็บทางศรีษะได ้

7. เม่ือผูเ้ลน่ทีไ่ดร้บับาดเจ็บเลอืดออก/สงสยัวา่จะไดร้บับาดเจ็บทางศีรษะพรอ้มที่

จะเลน่ตอ่ เธอจะตอ้งแสดงตวัตอ่ผูต้ดัสนิระหว่างมีการพกัเล่นการแข่งขนั

ผูต้ดัสนิควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลอืดไดห้ยุดไหล

ไดเ้ปลีย่นเสือ้ผา้หรอืท าความสะอาดคราบเลอืดแลว้

และผูเ้ลน่ตวัแทนผูเ้ลน่ทีไ่ดร้บับาดเจ็บเลอืดออก/สงสยัวา่จะไดร้บับาดเจ็บทาง

ศรีษะไดอ้อกจากสนามไปแลว้

ในกรณีทีผู่เ้ลน่ทีบ่าดเจ็บสวมเสือ้หมายเลขอืน่เขา้มาเลน่

ผูต้ดัสนิควรจดหมายเลขใหม่ไว ้
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กฎกตกิาการแข่งขนั

1. ผูเ้ลน่อาจเขีย่ลกูบอลขึน้จากพืน้ดว้ยนิว้เทา้

หรอืใชม้อืเดยีวหรอืสองมอืหยบิ โดยตอ้งอยู่ในทา่ยนืเทา่น้ัน

2. ขณะทีอ่ยู่บนพืน้ ผูเ้ลน่อาจเลน่ลูกบอลใหห่้างออกจากตวัเธอ

แตไ่ม่อาจแย่งลกูบอลมาครอบครองได ้

3. เม่ือจบัลกูบอลได ้ผูเ้ลน่อาจ: เตะ ใชก้ าป้ันตบ หรอืตบดว้ยมือ

ตลีกูบอลกระดอนลงพืน้หน่ึงคร ัง้ดว้ยมือเดยีวหรอืทัง้สองมือ

หรอืสง่จากเทา้มาทีมื่อได ้

4. เม่ือยงัไม่ไดมี้การจบัลกูบอล

อาจใชมื้อเดยีวหรอืทัง้สองมือตลีูกบอลกระดอนคร ัง้หน่ึงหรอืเลีย้งลกูได ้

5. ผูเ้ลน่อาจเปลีย่นลกูบอลจากมือหน่ึงไปยงัอกีมือหน่ึงไดห้น่ึงคร ัง้

โดยทีมื่อแรกยงัคงสมัผสักบัลกูบอลจนกว่าลกูบอลจะไปอยู่ในอกีมือหน่ึง

6. ผูเ้ลน่ไม่อาจเตะลกูบอลไดใ้นขณะทีฝ่่ายตรงขา้มก าลงัจะหยิบหรอืฉวยลกูบอ

ลเขา้มาไวใ้นครอบครอง

7. หา้มถอืลกูบอลนานเกนิความจ าเป็น โดยการกา้วออก 4

คร ัง้และเตะออกในกา้วที ่5

8. หา้มผูเ้ลน่ขวา้งลกูบอล

9. หา้มจงใจถกูตอ้งตวัผูเ้ลน่

10. หา้มชนไหล่
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11. ในกรณีที่ผูต้ดัสินหยุดเล่นเพื่อจดัการกบัผูเ้ล่นที่ไดร้บับาดเจ็บ

ทีมที่ครอบครองลูกบอลในขณะที่ผูต้ดัสินหยุดเล่นจะยังคงครอบครองไวอ้

ยู่ เม่ือมีการเร ิม่เล่นใหม่ดว้ยการเตะลูกบอลออก อย่างไรก็ตาม

การเตะจะตอ้งไม่ใชเ่ป็นเตะท าคะแนน

และผูเ้ล่นทุกคนตอ้งอยู่ห่างจากลูกบอล 13 เมตรเม่ือเร ิม่เล่นต่อ

ในกรณีทีไ่ม่มีทมีใดครอบครองลูกบอลในขณะทีผู่ต้ดัสนิหยุดการเล่นชัว่คราว

ใหเ้ลน่ตอ่โดยการโยนลูกบอลใหร้ะหวา่งผูเ้ลน่ตวัแทนหน่ึงคนของทัง้สองทมี

12. เม่ือผูเ้ลน่สง่ลกูบอลจากมือหน่ึงไปอกีมือหน่ึง

จะตอ้งมีการสง่โดยมองเห็นมือทีส่ง่ลกูบอลชดัเจน

13. การถอืลกูบอลออกขา้งเหมอืนจะไปในทศิทางหน่ึงแลว้หมุนกลบัไปอกี

ทศิทางหน่ึง หรอืหมุนลกูบอลสองคร ัง้ หากท าการกา้วออกไป 4

กา้วขณะถอืลกูบอลอยู่ ไมถ่อืวา่เป็นการท าฟาวล ์

14. ผูเ้ลน่สามารถโยนลกูบอลดว้ยมือเดยีวและจบัลกูบอลดว้ยมอืเดยีวกนัได ้

15. ผูเ้ลน่ทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะจะลงเลน่ไดเ้ฉพาะในกลุม่อายุของตนเอง

และกลุม่อายุสงูกว่าหน่ึงระดบัในการแขง่ขนัขา้มมณฑล (เชน่

ผูเ้ลน่ขา้มมณฑลอายุต ่ากว่า 14 ปีสามารถเลน่ไดก้บัอายุทีต่ ่ากวา่ 14

และอายุต ่ากว่า 16 ปี แตไ่ม่สามารถเลน่ในระดบัอายุต ่ากวา่ 17 ปีขึน้ไปได ้

ผูเ้ลน่ขา้มมณฑลอายุต ่ากว่า 15 หรอื 16 ปีไม่สามารถเลน่ในระดบัจเูนียร ์

ระดบักลาง หรอืระดบัสงูได)้

ระดบัอายุมากกวา่ 18 ปีถอืวา่เป็นระดบัผูใ้หญ่

ระดบัสโมสร

ผูเ้ลน่ทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะสามารถเลน่ไดเ้ฉพาะในกลุม่อายุของตนเอง

และสองระดบัทีส่งูกวา่ส าหรบัอายุต ่ากว่า 12, 14, 16 และ 18 ปี

ระดบัอายุต ่ากวา่ 10 ปีสามารถเลน่กบัระดบัทีส่งูกวา่หน่ึงระดบัเทา่น้ัน
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ทีต่ ่ากว่า 10 ปีเลน่ไดก้บัอายุต ่ากว่า 10 และ 12 ปี สว่นอายุต ่ากวา่ 12
ปีก็เลน่ไดก้บัอายุต ่ากว่า 12, 14, 16 ปี รุน่อายุต ่ากวา่ 14
ปีสามารถเลน่ไดก้บัรุน่อายุต ่ากวา่ 14, 16 และ 18 ปี รุน่อายุต ่ากว่า 16 ปี
สามารถเลน่กบัคนทีมี่อายุต ่ากวา่ 16 ปี, 18 ปี และผูใ้หญ ่และอายุต ่ากว่า 18
ปีสามารถเลน่กบัผูมี้อายุต ่ากวา่ 18 ปี และผูใ้หญไ่ด ้

16. คนอืน่ๆ ส าหรบัสมาชกิของทมีนักกฬีาทีย่งัไม่ไดร้บัการคดัเลอืก

ก็จะไม่สามารถใหช้ือ่จรงิของพวกเขาในรายชือ่ผูเ้ลน่ในโปรแกรมการแขง่ขนั

หรอืรายชือ่ทมีได ้

หากไม่ปฏบิตัติามจะสง่ผลใหต้อ้งเสยีค่าปรบัตามดลุยพนิิจของคณะกรรมการ

หรอืสภาทีด่แูลการแขง่ขนั

การยือ้แย่ง 

1. หา้มท าการยือ้แย่งลูกบอลจากผูเ้ล่นที่ถอืลูกบอลประชดิตวั

การกระท าเชน่นี ้จะสง่ผลใหผู้เ้ลน่และทมีถกูลงโทษ

2. การยือ้แย่งลกูบอลจากผูเ้ลน่คนอืน่ จะตอ้งเป็นชว่งเวลาทีผู่เ้ลน่น้ันท าการเลีย้ง

กระดอน เตะลกูบอลหรอืสง่ลกูบอลอยู่

โดยใหต้ลีกูบอลหลดุจากมือของฝ่ายตรงขา้มดว้ยมอืหรอืฝ่ามอื

กฎกตกิาของความไดเ้ปรยีบ 

1. ฟตุบอลหญงิแกลกิน้ัน มีการน ากฎกตกิาความไดเ้ปรยีบมาใช ้อย่างไรก็ตาม

ก็ไม่ปลอ่ยใหท้ าฟาวลไ์ดโ้ดยไม่มีการท าโทษ

ผูก้ระท าผดิอาจไดร้บัการลงโทษแมมี้การใชก้ฎกติกาความไดเ้ปรยีบก็ตาม
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2. กฎกติกาความไดเ้ปรยีบควรใชเ้ม่ือผูเ้ลน่ทีค่รอบครองลกูบอลอยู่ในสถานะที่เ

ตะฟรแีละสามารถใชค้วามไดเ้ปรยีบได ้เชน่

มีความชดัเจนในความไดเ้ปรยีบ

3. หากเกดิการฟาวล ์ผูต้ดัสนิอาจอนุญาตใหเ้ลน่ตอ่ไปไดอ้กี 5

วนิาทหีลงัจากการท าฟาวล ์ถา้เห็นว่าจะเป็นประโยชนต์อ่ทมีทีถ่กูกระท า

ในกรณีทีไ่ม่มีความไดเ้ปรยีบ ผูต้ดัสนิอาจใหเ้ตะฟรจีากจุดทีเ่กดิการท าฟาวล ์

หากการท าฟาวลเ์ป็นการท าซ า้ตอ่ทมีทีถ่กูกระท าเดมิภายใน 5 วนิาที

จะใหเ้ตะฟรใีนจดุที่ไดเ้ปรยีบมากทีสุ่ด

ผูเ้ลน่ทีค่รอบครองลกูบอลไดก้ระท าการฟาวลท์างเทคนิคหรอืไม่ใชก่ารฟาวล ์

ทางเทคนิคขณะมีการการบงัคบัใชก้ฎกตกิาความไดเ้ปรยีบ

กรรมการจะใหเ้ตะฟรจีากจดุทีเ่กดิการท าฟาวล ์

หากผูเ้ลน่ทีค่รอบครองลกูบอลท าฟาวลไ์ดร้บัใบเหลอืงหรอืใบแดงในขณะทีก่ า

ลงัเลน่อยู่ในสถานะความไดเ้ปรยีบ ก็จะเสยีความไดเ้ปรยีบไป 

และจะไดร้บัใบเหลอืงหรอืใบแดงแทน 

เกมจะเลน่ตอ่ดว้ยการโยนลกูบอลระหว่างผูเ้ลน่จากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทีไ่ดใ้บเห

ลอืงหรอืใบแดงจากการท าฟาวล ์

หากการฟาวลเ์กิดขึน้ภายในเสน้ระยะ 13 เมตรจากจดุโทษ 

ผูต้ดัสนิจะใหล้กูฟรจีากเสน้ 13 เมตรตรงขา้มกบัจุดทีเ่กดิการฟาวล ์

การลงโทษ หากมี จะลงโทษผูก้ระท าผิด ซึง่ไม่ว่าในกรณีใด 

ผูต้ดัสนิจะแจง้ผูเ้ล่นในช่วงพกัเกมถดัไปว่ามกีารฟาวลเ์กดิขึน้ 
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เร ิม่เล่น 

ผูต้ดัสนิเร ิม่เกมและเร ิม่คร ึง่หลงัของเกมดว้ยการเป่านกหวีดและขวา้งลกูบอลล

งระหว่างกลางตวัแทนของผูเ้ลน่ทัง้สองฝ่าย ผูเ้ลน่คนอืน่ๆ จะตอ้งอยู่หลงัเสน้ 

45 เมตร และประจ าอยู่ในต าแหน่งรบัและต าแหน่งรกุตามล าดบั 

ลูกบอลทีใ่ชเ้ล่น 

1. การเลน่จะเร ิม่ขึน้ทนัททีีล่กูบอลถูกโยนเขา้หรอืถูกเตะหลงัจากทีผู่ต้ดัสนิใหส้ั

ญญาณเริม่เลน่

2. การเลน่จะหยุดลงเม่ือลกูบอลผา่นเขา้เสน้ประต ูเสน้หลงั หรอืเสน้โยนโทษ

หรอืเม่ือผูต้ดัสนิสง่สญัญาณใหห้ยุดเลน่

3. หากลกูบอลไปถูกผูต้ดัสนิ โดยทั่วไปในการเลน่

จะมีการโยนลกูบอลเขา้เลน่ใหม่ อย่างไรก็ตาม

หากทมีทีค่รอบครองลกูบอลยงัคงครอบครองลกูบอลอยู่

ผูต้ดัสนิควรอนุญาตใหเ้ลน่ตอ่ไป

หากลกูบอลไปถูกผูต้ดัสนิจากการเตะลกูโทษ ใหเ้ตะลูกโทษซ า้

4. ผูต้ดัสนิตอ้งขยายเวลาในแตล่ะคร ึง่หากเกดิความล่าชา้หรอืขยายเวลาการเตะ

ฟร ีในกรณีทีผู่ต้ดัสนิแจง้ว่าเป็นการเตะฟรลีกูสุดทา้ยของชว่งครึง่เวลา

คะแนนจะเกิดขึน้ไดจ้ากลกูเตะฟรหีรอืลูกทีก่ระดอนจากพืน้หรอืขอบประตจูา

กคานประตขูองทมีตัง้รบัเทา่น้ัน

5. เม่ือผูเ้ลน่สองคนตลีกูบอลพรอ้มกนัขา้มเสน้หลงั

ท าใหผู้ต้ดัสนิไม่ทราบวา่ผูเ้ลน่คนใดเป็นคนตลีกูบอลเป็นคนสุดทา้ย

ใหถ้อืวา่ตห่ีางจากเสน้ขา้งสนาม
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ลูกบอลอยู่นอกการเล่น 

1. ลกูบอลอยู่นอกการเลน่เม่ือลูกบอลทัง้หมดไดผ้่านออกนอกเสน้เขตของ

สนามแขง่ขนั

2. หากลกูบอลไปถูกเอาธงใดๆ เขา้ ใหถ้อืว่าอยู่นอกการเลน่

ถา้ลกูบอลไปถูกมุมหรอืธงขา้งสนาม ถอืเป็นลกูบอลออกขา้งสนาม

การท าแตม้

1. จะเป็นการท าแตม้เม่ือลกูบอลถกูเตะ สะบดั ตอ่ย

หรอืฟาดโดยสว่นใดส่วนหน่ึงของร่างกาย

ยกเวน้เม่ือถกูโยนหรอืจบัขา้มเสน้โดยฝ่ายตรงขา้ม

2. หา้มใชมื้อชกหรอืตีลกูบอลเขา้ท าประตเูหนือเสน้ประตู

3. ผูเ้ลน่ทีล่ม้ลงหรอืถกูสกดัใหล้ม้ลงกบัพืน้ในขณะทีค่รอบครองลกูบอลอยู่

อาจชกหรอืปัดลกูบอลบนพืน้เพือ่ท าแตม้ได ้

4. หากกองหลงัเลน่ลกูบอลในลกัษณะจากพืน้ทีท่ าแตม้ของตนเอง

จะนับเป็นการท าคะแนน

5. การถอืหรอืโยนลกูบอลขา้มเสน้ประตโูดยผูเ้ล่นฝ่ายรุก
ไม่ถอืเป็นการท าประตู

6. หากลกูบอลกระทบเสาหรอืคานประตแูลว้กระดอนกลบัเขา้สูส่นาม

ใหท้ าการเลน่ตอ่ไป
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7. ใหถ้อืเป็นการท าแตม้ไดห้ากโดยผูเ้ล่นฝ่ายรุกอยู่ในต าแหน่ง

"ชอ่งสีเ่หลีย่มเล็ก" และลูกบอลขา้มคานไป

โดยทีผู่เ้ลน่ฝ่ายรกุไม่ไดเ้ขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัฝ่ายรบัและลูกบอลอยู่พน้มือผูเ้ล่

นทุกคน

8. ในกรณีทีลู่กบอลขา้มเสาหวัไป ไม่ถอืเป็นการท าแตม้ –

ลกูบอลทัง้หมดตอ้งอยู่ระหวา่งเสา

9. ในกรณีทีมี่การยิงลูกโทษหลงัจากชว่งตอ่เวลาพเิศษหน่ึงชว่ง

ใหเ้ร ิม่จากระยะ 25 เมตร ระหวา่งสองเสาตามทีผู่ต้ดัสนิไดก้ าหนด

เวน้แตจ่ะเป็นการแขง่ขนัทีร่ะดบัอายุต ่ากวา่ 14 ปีและต ่ากวา่เสน้ 20

เมตรทีจ่ะเลน่ในสนาม แตล่ะทมีจะเตะ 5 ลกูเพือ่ท าคะแนน

หากคะแนนยงัคงเสมอกนัหลงัจากทีแ่ตล่ะทมีไดเ้ตะครบ 5 คร ัง้แลว้

ใหด้ าเนินการเลน่ตามขัน้ตอนการตดัสนิผูช้นะกะทนัหนั

โดยใชผู้เ้ลน่คนอืน่ภายในกลุม่ จนกวา่จะมีฝ่ายทีช่นะ

เฉพาะผูเ้ล่นทีเ่หลอือยู่ในสนามเม่ือสิน้สดุชว่งตอ่เวลาพเิศษเท่าน้ันทีจ่ะมีสทิ

ธิเ์ตะ ส่วนผูเ้ลน่ทีถู่กขบัออกไปอยู่ขา้งสนามกอ่นสิน้สุดชว่งตอ่เวลาพเิศษ

ไม่สามารถมีสว่นรว่มในการดวลจดุโทษได ้ลกูบอลตอ้งขา้มตรงกลางคาน

ขา้มขา้งคาน หรอืขา้มขา้งเสาและคานประต ูเพือ่จะนับเป็นแตม้ได ้

ลกูบอลทีก่ระดอนอยู่หนา้ประตขูา้มคานไปจะไม่นับเป็นแตม้

ผูเ้ลน่ใดๆ ทีข่า้มเสน้ 25 เมตรขณะเตะท าแตม้ จะไม่นับแตม้ทีท่ าได ้
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ผูต้ดัสนิจะเพิม่แตม้ทีท่ ัง้สองทมีท าไดใ้นการดวลจดุโทษหลงัสิน้สดุชว่งตอ่เ

วลาพเิศษเม่ือท ารายงานผลคะแนนสุดทา้ย

การตอ่เวลาพเิศษจะเป็นคร ัง้ละ 10 นาที 

ถูกไล่ออกไปอยู่ขา้งสนาม 

กฎกติกา “ถูกไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนาม” 

จะใชก้บัเกมฟุตบอลทกุระดบัตัง้แต่อายุต ่ากว่า 14 ขึน้ไป

ในกรณีทีผู่เ้ลน่กระท าความผดิใบเหลอืงคร ัง้แรก 

จะถกูจดชือ่ไวแ้ละขบัออกจากสนามแขง่เป็นเวลา 10 นาท ี

(ถูกไล่ออกไปอยู่ขา้งสนาม) ในเกมการเลน่ 1 ชัว่โมงขึน้ไป 

โดยจะออกไปอยู่รว่มกบัผูเ้ลน่ตวัส ารองได ้

ในเกมที่ต ่ากว่า 30 นาท ีครึง่จากอายุต ่ากว่า 14 ปีขึน้ไป

จะถกูไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนามเป็นเวลา 5 นาทีในการเล่น 

ในกรณีทีเ่กมเขา้สูช่ว่งตอ่เวลาพเิศษซึง่อาจเกนิระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

เวลาถูกไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนามจะเป็น 5 นาทเีพือ่ความสะดวกในการบงัคบัใช ้

เกมทีมี่คร ึง่เวลาเลน่ 15 นาทหีรอืต ่ากวา่ จะถูกไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนามจะเป็น 3

นาทขีองเวลาเลน่ 

ผูเ้ลน่สามารถจะเลน่ตอ่ไดเ้ม่ือเวลาเล่นผา่นไป 3, 5 หรอื 10 นาที

และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูต้ดัสนิหรอืเจา้หน้าที่ผูร้บัมอบหมายแ

ลว้เท่านั้น

ระยะเวลาของการถกูไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนาม จะถูกควบคมุโดยระยะเวลาปกติ 
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การท าฟาวล ์

ปัจจยัส าคญัในการตดัสนิความแตกตา่งระหว่างการท าฟาวลท์ัง้สามประเภท 

การท าฟาวลท์ั่วไป ความผดิใบเหลอืง

และความผิดใบแดงทีเ่ป็นการท าฟาวลโ์ดยเจตนา 

ความผิดใบแดง 

1. การท าฟาวลต์อ่ไปนีจ้ะถกูลงโทษโดยการใหเ้ตะลกูโทษแกท่มีฝ่ายตรงขา้ม

และผูเ้ลน่ที่กระท าผดิจะไดร้บัใบแดงและถกูสั่งออกจากสนามตลอดระยะเวลาข

องเกมการแขง่ขนั รวมถงึการตอ่เวลาพเิศษและการยิงลกูโทษ หากมี

(ก)  การตหีรอืการท าท่าทีตคู่ีแข่งขนั หรอืตเีพือ่นดว้ยมือ หมดั แขน ศอก ศรีษะ เข่า 
หรอืวตัถุ 

(ข)   การเตะคู่แข่งขนัหรอืเพือ่นเล่นในทีม 

(ค)  ขู่กรรโชก ใชว้าจาหยาบคาย หรอืขดัขวางเจา้หนา้ที ่

(ง)  เจตนาวิง่ชน ทัง้ดา้นหนา้ หรอืการกระโดดเขา้หาคู่แข่งขนั เพือ่นเล่น 
หรอืเจา้หนา้ที ่

(จ)  เจตนาล า้หนา้ 

(ฉ)  เจตนาสไลดเ์พือ่สกดัผูเ้ล่น 

(ช)  ถ่มน า้ลายใส่คู่แข่งขนั หรอืเพือ่นเล่น หรอืเจา้หนา้ที ่
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(ซ)  เจตนาจกิผมของคู่แข่งขนัหรอืเพือ่นเล่น 

(ฌ)  กดัคู่แข่งขนัหรอืเพือ่นเล่น 

(ญ)  ทุบตคู่ีแข่งขนัหรอืเพือ่นเล่น 

(ฎ)  ใชภ้าษาหรอืท่าทางเหยียดสผีวิ แบ่งแยกเชือ้ชาต ิ

หรอืเกลยีดชงัจากค่านิยมทางเพศ หรอืแสดงท่าทางต่อคู่แข่งขนั เพือ่นเล่น พีเ่ลีย้ง 

เจา้หนา้ทีแ่ข่งขนั หรอืผูช้ม 

(ฏ) 
ยุยงเพือ่นเล่นหรอืคู่แข่งขนัใหก่้อเกดิการมีส่วนรว่มในการก่อความรุนแรงทุกประเภทข
ณะอยู่ในสนาม 

ความผิดใบเหลือง – ถูกไล่ออกไปอยู่ขา้งสนาม 

2. การท าฟาวลต์อ่ไปนีจ้ะถกูลงโทษโดยการใหเ้ตะลกูโทษแกท่มีฝ่ายตรงขา้มแล

ะผูเ้ลน่ทีก่ระท าผดิจะไดร้บัใบเหลอืงและใหอ้อกจากสนามแขง่ขนั

(ถกูไลอ่อกไปอยู่ขา้งสนาม) ในระดบัตัง้แตแ่ละรวมถงึอายุต ่ากว่า 14

ปีขึน้ไป

หากผูก้ระท าความผิดท าผิดบอ่ยคร ัง้ 

เม่ือเขา้มาเลน่ตอ่จะไดร้บัใบเหลอืงใบทีส่อง

ตามดว้ยใบแดงและถูกไลอ่อกจากสนามแขง่ขนัตลอดระยะเวลาของเกม

ซึง่รวมถงึชว่งตอ่เวลาพเิศษและการยิงลูกโทษดว้ย

ในการแขง่ขนัใดๆ ทีมี่ระดบัถงึและรวมถงึระดบัต ่ากว่า 13 ปี

จะไม่มกีารใชก้ฎกตกิาของการถูกไล่ออกไปอยู่ขา้งสนาม

ในการแขง่ขนัใดๆ ทีมี่ระดบัถงึและรวมถงึระดบัต ่ากว่า 13 ปี

ผูเ้ลน่มีสทิธิจ์ะไดร้บัใบเหลอืง และหากกระท าความผดิซ า้
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1ก็จะไดร้บัใบเหลอืงใบทีส่อง 
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ตามดว้ยใบแดงและใหอ้อกจากสนามแขง่ขนัตลอดระยะเวลาของเกมและชว่ง

ตอ่เวลาพเิศษหรอืการยิงลกูโทษทีอ่าจมีได ้

(ก)  เจตนาดงึหรอืท าใหส้ะดุดดว้ยมือหรอืเทา้ 

(ข)  เจตนาล า้หนา้ 

(ค)  การวิง่ชนเขา้ใส่คู่ต่อสูโ้ดยใหห้วัไหล่อยู่เหนือล าตวั 

(ง)  ข่มขู่ หรอืใชภ้าษา หรอืท่าทางทีไ่ม่เหมาะสมต่อคู่แข่งขนัหรอืเพือ่นเล่น 

(จ)  การสกดัหรอืพยายามสกดัคู่แข่งขนัดว้ยรองเทา้บูท 
ขณะทีผู่เ้ล่นคนนัน้ก าลงัจะเตะลูกบอลออกจาก  
      มือ 

(ฉ)  สไลดเ์พือ่สกดัผูเ้ล่น 

(ช)  เตะลูกบอลขณะทีฝ่่ายตรงขา้มก าลงัจะหยิบลูกบอลขึน้มา 

(ฌ)  ก าหมดัใส่ตวัคู่แข่งขนัเพือ่ใหลู้กบอลหลุดออกจากมือ 

(ญ)  ไม่ยอมรบัหรอืทา้ทายอ านาจของผูต้ดัสนิการแข่งขนั  

(ฏ)  ท าการฟาวลบ่์อยคร ัง้ 
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(ฎ)  แกลง้ท าเสมือนไดร้บับาดเจ็บหรอืลม้ลงเพือ่ทีจ่ะไดเ้ตะลูกโทษ/จุดโทษ 
หรอืใหคู่้แข่งขนัถูกตกัเตอืนหรอืไล่ออกจากสนาม 

3. การฟาวลต์อ่ไปนี้จะถูกลงโทษโดยใหล้กูโทษแก่คูแ่ขง่ขนั

การท าฟาวลบ์อ่ยคร ัง้จะถูกใบเหลอืง โดยมีบทลงโทษตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2

ขา้งตน้

(ก)  ผลกัหรอืจบัคู่แข่งขนั 

(ข)  ใชม้ือถูกตอ้งตวัคู่แข่งขนัเพือ่ใหลู้กบอลหลุดมือ

(ค)  ผลกัผูอ้ืน่ใหช้น รวมทัง้ใชต้วักนัคู่แข่งขนั 

(ง)  ขดัขวางคู่แข่งขนั 

(จ)  พุ่งเขา้หาลูกบอลในขณะทีผู่เ้ล่นคนอืน่ก าลงัจะหยิบลูกบอลขึน้มา 

(ฉ)  ผูเ้ล่นหนีบลกูบอลโดยใชศ้อกกนั 

(ช)  ผลกัหนา้ผากผูเ้ล่นคนอืน่ 

(ซ)  ทุบแขนคู่แข่งขนั 

(ฌ)  ยัว่ยุหรอืข่มขู่ผูเ้ล่นทางกายหรอืวาจา 

(ญ)  แกลง้ไม่ใหคู่้แข่งขนัลุกขึน้จากพืน้ 
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(ฏ)  ดงึเสือ้ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม 

(ฎ)  เจตนาชะลอการเตะลูกบอลออกจากสนามหรอืการแตะลูกโทษ 

(ฐ)  เจตนาไม่ยอมถอยหลงักลบัเพือ่ใหม้ีการเตะขอบสนามหรอืการแตะลูกโทษ 

(ฑ)  เตะลูกบอลออกไปเมือ่คู่แข่งขนัไดร้บัการเตะลูกโทษ 

(ฒ)  ไม่ยอมปล่อยลูกบอลเมือ่ทีมคู่แข่งขนัไดร้บัการเตะลูกโทษ 

(ณ)  พูดจาหยาบคายหรอืไม่เหมาะสม 

(ด)   รบกวนการเตะลูกโทษดว้ยการกระโดดขึน้ลง โบกมือ ปรบมือ 
ส่ายตวัไปมาหรอืพูดจาเพือ่ท าใหผู้เ้ล่นขาดสมาธ ิ
หากเกิดสิง่นีข้ึน้ขณะทีฝ่่ายรุกไดร้บัการแตะลูกโทษระยะ 13 

เมตรจากหนา้ประตูของคู่แข่งขนั  ก็จะตอ้งไดร้บัโทษทีจุ่ดโทษ ผูเ้ล่นอาจยกมือขึน้ท่าตรงได ้

(ต)  วิง่ชนคู่แข่งขนั 

4. การท าฟาวลท์างเทคนิค

(ก)  ถอืลูกบอลเกนิเวลา 

(ข)  ขวา้งลูกบอลทิง้

(ค)  นอนทบัลูกบอล
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(ง)  หยิบลูกบอลขึน้จากพืน้ในขณะทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในท่ายืน 

(จ)  จบัลูกบอลมาครอบครองในขณะอยู่บนพืน้ 

(ฉ)  เปลีย่นลูกบอลจากมือหนึง่ไปอกีมือหนึง่ตดิต่อกนัมากกว่าหนึง่คร ัง้ 

(ช)  เลีย้งลูกบอลมากกว่าหนึง่คร ัง้ตดิต่อกนัหลงัจากจบัลูกบอลได ้

(ซ)  ส่งลูกบอลดว้ยมือโดยไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นมือทีส่่งอย่างชดัเจน 

(ฌ)  
โยนลูกบอลขึน้แลว้จบัก่อนทีลู่กบอลจะสมัผสัพืน้หรอืก่อนทีถู่กผูเ้ล่นคนอืน่จะถูกสมัผสั
ลูกบอล 

การเตะฟรคีกิ 

1. บทลงโทษของกฏกติกาการเลน่สว่นใหญจ่ะใหเ้ตะฟรคีกิ ขอ้ยกเวน้ –

ทุม่ลกูบอลหวงัท ารา้ย การท าฟาวลพ์รอ้มกนัในเวลาเดยีว

เลน่เตะฟรคีิกอย่างรวดเรว็หวงัเอาเปรยีบคูต่อ่สู ้

และฝ่าฝืนกฎกตกิาตลอดเวลาเพือ่หวงัจะไดเ้ตะฟรคีกิ

2. เม่ือผูต้ดัสนิไดเ้ป่าลูกหวดีใหเ้ตะฟรคีกิ

ก็สามารถเตะลกูบอลไดจ้ากมือหรอืจากพืน้ไดต้ามที่ผูต้ดัสนิระบุไวใ้ห ้

อย่างไรก็ตาม มรรยาทการเลน่ทีด่ีจะเวน้ระยะห่าง 4

เมตรเพือ่ใหก้ารเตะลูกโทษท าไดอ้ย่างสะดวก

เพือ่ป้องกนัหรอืไม่ตอ้งถกูท าโทษฟาวลอ์ีก

หากเตะลกูโทษจากจดุทีไ่ม่ถกูตอ้ง
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จะตอ้งท าการเตะฟรคีกิใหม่จากจดุทีผู่ต้ดัสนิระบ ุ

การละเมิดกฎกติกานีอ้ย่างตอ่เน่ือง จะสง่ผลใหไ้ม่ไดเ้ตะฟรคีิกอกี

และลูกบอลจะถกูโยนเขา้ระหว่างผูเ้ลน่จากแตล่ะฝ่ายโดยผูเ้ลน่คนอืน่ๆ 

จะตอ้งอยู่ห่างจากจดุโยน 13 เมตร 

3. การเตะระยะ 45

เมตรจากมือหรอืจากพืน้สามารถท าไดถ้งึรุน่และรวมถงึรุ่นต ่ากว่า 14 ปี

แตต่อ้งถูกเตะจากพืน้เทา่น้ันส าหรบัรุน่อายุต ่ากวา่ 15 ขึน้ไป

ไดค้ะแนนสองคะแนนเม่ือเตะระยะ 45 เมตร จากพืน้ตรงขา้มเสาไป

หรอืปัดกระดอนถกูคานเขา้โดยทมีผูร้กัษาประตู

หากผูเ้ลน่เตะระยะ 45 เมตรท าฟาวล ์เชน่ ลกูบอลยงัไม่อยู่น่ิง

เตะจากต าแหน่งทีไ่ม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ จะตอ้งท าการเตะระยะ 45

เมตรซ า้ใหม่อกีคร ัง้ ถา้ผูเ้ลน่ยงัท าการฟาวลอ์ีก จะมีการโยนลกูบอลเลน่ใหม่

หากคูแ่ขง่ท าฟาวลก์ารเตะระยะ 45 เมตรในสนามขนาดปกติ

ใหน้ าลกูบอลขึน้หนา้สนาม 13

เมตรในจดุต าแหน่งเตะที่ไดเ้ปรยีบกว่าเพือ่ท าการเตะ

แตม้ทีท่ าไดจ้ากพืน้แบบนี ้ใหนั้บเป็น 2 คะแนนหากยิงตรงขา้มคาน

หรอืปัดกระดอนถกูคานเขา้โดยผูร้กัษาประต ูในการใหส้ญัญาณการได ้2

แตม้น้ัน ผูต้ดัสนิจะตอ้งโบกธงขาวและยกมืออกีขา้งชีข้ึน้ตรงๆ

ในกรณีทีผู่เ้ลน่ในทมีไดลู้กเตะระยะ 45 เมตร

และลูกบอลถกูเตะขา้มเสาไปในลกัษณะใดก็ตาม จะไดห้น่ึงแตม้

โดยถอืวา่ไดท้ าประตูส าเรจ็
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4. ผูเ้ลน่จะเลอืกเตะฟรคีกิจากมือหรอืจากพืน้ก็ได ้

5. การเตะลูกโทษจะตอ้งเตะจากพืน้เท่าน้ันในการแขง่ขนัทกุระดบั

6. กอ่นเตะฟรคีิก ลูกบอลจะตอ้งหยุดน่ิง

การเตะจากขา้งสนามและการเตะระยะ 45 เมตร จะตอ้งเตะจากพืน้ 

และถา้ไม่กระท าเชน่น้ันจะตอ้งท าการเตะซ า้ อย่างไรก็ตาม

การฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามกฎกตกิาอย่างตอ่เน่ือง

จะสง่ผลใหถ้กูยกเลิกการเตะ และใหเ้ลน่ตอ่ดว้ยการโยนลกูบอลใหม่

7. เม่ือเกดิการฟาวล ์ผูต้ดัสนิอาจใหเ้ลน่ตอ่ไปไดอ้กี 5

วนิาทหีากเห็นว่าเป็นประโยชนต์อ่ทมีทีถ่กูท าฟาวล ์

8. เพือ่การเล่นที่ต่อเน่ือง การเตะฟรคีิกทัง้หมด

ยกเวน้การเตะลกูโทษและฟรคีกิในแนวเสน้ 13 เมตร

สามารถท าไดอ้ย่างรวดเรว็ ผูต้ดัสนิอาจใหใ้ชร้ะยะไดเ้ปรยีบ 4

เมตรเพือ่ท าการเตะฟรคีกิอย่างรวดเรว็

9. ผูเ้ลน่ฝ่ายตรงขา้มทัง้หมดจะตอ้งอยู่ห่างจากลกูบอล 13 เมตร

ขณะท าการเตะฟรคีกิหรอืเตะลูกขา้งสนาม

10. หากผูเ้ลน่เตะฟรคีิกอย่างรวดเรว็โดยจงใจจะใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบฝ่ายตรง

ขา้ม จะหมดสทิธิใ์นการเตะลูกฟรคีกิ

และลูกบอลจะถกูโยนขึน้เลน่ใหม่ระหว่างผูเ้ลน่จากแตล่ะฝ่าย

11. หากผูเ้ลน่ฝ่ายตรงขา้มยืนใกลเ้กนิ 13 เมตร เม่ือมีการเตะฟรคีิก

เตะขา้งสนาม หรอืเตะระยะ 45 เมตร หรอืมีการรุกฟรคีกิ

หรอืเตะขา้งสนามอย่างผิดกติกา ทมีฝ่ายตรงขา้ม
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จะไดร้บัการเตะฟรคีกิใกลป้ระตูคูแ่ขง่มากขึน้อีก 13 เมตร 

12. เม่ือผูเ้ลน่ไดเ้ตะฟรคีกิแลว้ส่งใหเ้พือ่นเลน่ในทมีซึง่อยู่ห่างจากลูกบอลต ่ากว่

า 13 เมตร ทมีตรงขา้มจะไดเ้ตะฟรคีิกจากต าแหน่งที่ผูร้บัยืนอยู่

13. ผูร้บัลกูฟรคีกิจะตอ้งไม่เลน่ลกูอกีจนกว่าผูเ้ลน่คนอืน่ๆ จะไดส้มัผสัถกูลูก

เวน้เสยีแตว่า่ลกูจะกระดอนออกจากคานประตหูรอืเสาตัง้ตรง

หากผูเ้ลน่ท าเชน่น้ัน

ผูต้ดัสนิจะตอ้งใหลู้กฟรคีกิแกท่มีตรงขา้มจากจุดทีเ่กดิการท าฟาวล ์

หากการฟาวลเ์กิดขึน้ภายในเสน้ระยะ 13 เมตร

ผูต้ดัสนิจะตอ้งใหฟ้รคีดิในแนวระยะ 13 เมตร

ตรงขา้มกบัทีเ่กิดการท าฟาวล ์

14.หากผูเ้ลน่ท าฟาวลห์ลงัจากที่ลกูบอลไดเ้ร ิม่เลน่แลว้

(ก)  ใหเ้ตะฟรคีกิตรงจุดทีลู่กบอลตก 

(ข)  หากมีการท าแตม้ ใหถ้อืวา่เป็นการไดแ้ตม้ไป 

(ค)  หากลูกบอลขา้มเสน้หลงัหรอืตกลงไปในเสน้ระยะ 13 เมตร 
จะตอ้งใหฟ้รคีกิแก่ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มบนเสน้ ระยะ 13 เมตร 
ตรงจุดทีลู่กบอลตกลงหรอืขา้มเสน้หลงัไป 

(ง)  หากลูกบอลขา้มเสน้ขา้ง ใหเ้ตะฟรคีดิจากจุดทีลู่กบอลขา้มเสน้ไป 

(จ)  ถา้ลูกบอลขา้มเสน้ขา้งระหว่างเสน้ 13 เมตร และเสน้หลงั ใหเ้ตะฟรคีกิทีจุ่ดเสน้ 13 
เมตร 
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15. หากผูเ้ลน่ทัง้สองฝ่ายท าฟาวลพ์รอ้มกนั

ผูต้ดัสนิจะโยนลกูบอลขา้มหวัผูเ้ลน่หน่ึงคนจากแตล่ะฝ่าย ผูเ้ลน่คนอืน่ๆ

ทัง้หมดจะตอ้งอยู่ห่างออกไป 13 เมตร

16. เม่ือผูต้ดัสนิไดใ้หเ้ตะฟรคีกิ และกอ่นทีจ่ะท าการเตะ

หากผูเ้ลน่ในทมีไดฟ้รฟีาวลจ์ากการตอบโต ้ฟรคีิกจะถกูยกเลิกไป

แลว้ใหเ้ร ิม่เลน่ใหม่โดยการขวา้งลกูบอลขา้มศีรษะของผูเ้ลน่หน่ึงคนจากแ

ตล่ะทมีจากจดุทีเ่กิดการท าฟาวลใ์นคร ัง้แรก

17. หากผูเ้ลน่แสดงกิรยิาไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสนิใหเ้ตะฟรคีิกกบัฝ่ายตรงขา้ม

ฟรคีิกจะถกูเลือ่นใหไ้ดเ้ปรยีบมากขึน้จากจุด 13 เมตร ถงึเสน้ 13 เมตร

หากจดุฟรคีิกเดมิอยู่ใกลเ้สน้ขา้ง อยู่บนหรอืภายในเสน้ 13 เมตร

ผูต้ดัสนิจะวางลกูบอลบนเสน้ 13 เมตร และใกลก้บัศนูยก์ลางประตู 13

เมตร

บทลงโทษ 

1. การลงโทษจะเกดิขึน้ก็ตอ่เม่ือ:

(ก)  ฝ่ายตัง้รบัท าฟาวลภ์ายในพืน้ทีส่ี่เหลี่ยมดา้นบนานขนาดเล็ก

(ข)  การฟาวลเ์กดิจากผูเ้ล่นฝ่ายตัง้ รบัต่อผูเ้ล่นฝ่ายรุกภายในสีเ่หลี่ยมดา้นขนานข
นาดใหญ่ 

(ค)  ในกรณีที ่ ผูเ้ล่นฝ่ายรุกในรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานขนาดใหญ่วางมือบนลู

กบอล แลว้ฝ่ายตรงขา้มเตะลูกบอล ผูต้ดัสนิจะใหล้งโทษแมว่้า 
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 รองเทา้บูตจะไม่ไดส้มัผสัถูกมือของผูเ้ล่นก็ตาม 

2. ในกรณีทีผู่เ้ลน่ฝ่ายรบัท าการรกุเขตฟรคีิกระยะ 13 เมตร

ทีห่นา้ประตอูย่างผดิกตกิา จะมีการลงโทษ

3. การท าโทษจะตอ้งท าที่พืน้จดุศนูยก์ลาง 11 เมตรตรงหนา้ประตู

ผูเ้ลน่คนอืน่ๆ ยกเวน้ผูร้กัษาประตจูะตอ้งอยู่นอกเสน้ 20 เมตร

4. ผูร้กัษาประตสูามารถเคลือ่นซา้ยขวาตามแนวประตูได ้

แตไ่ม่อาจขยบัตวัล า้ออกเสน้ประตไูดจ้นกว่าลกูบอลจะถูกเตะออก

5. หากผูร้กัษาประตูขยบัขึน้หนา้กอ่นทีล่กูบอลจะถกูเตะ

และลูกบอลออกขา้งไป เธอรกัษาไวไ้ด ้หรอืปัดลูกบอลขา้มคาน

ใหท้ าการยิงประตใูหม่

6. มีเพยีงผูเ้ลน่ทีส่วมเสือ้แขง่ขนัทีโ่ดดเดน่เทา่น้ันทีมี่สทิธแิละสทิธิพเิศษทีจ่ะเ

ป็นผูร้กัษาประตู

สีเ่หลีย่มดา้นขนาน 

1. หากผูรุ้กอยู่ในสีเ่หลีย่มดา้นขนานขนาดเล็กกอ่นทีลู่กบอลจะวิง่เขา้ไปในระ

หวา่งการเลน่ และผูเ้ลน่ทมีตัง้รบัทกุคนสามารถแตะถงึลกูบอลได ้

จะไดเ้ตะฟรจีากภายในสีเ่หลีย่มขนาดเล็ก

2. หากผูเ้ลน่ฝ่ายรกุไดต้ามลกูบอลเขา้สูพ่ืน้ที่สีเ่หลีย่มดา้นขนานเล็กอย่างถูก

กตกิา และลกูบอลถกูเคลยีรอ์อกจากพืน้ทีแ่ลว้

แตไ่ดก้ลบัเขา้มาอกีกอ่นทีผู่เ้ลน่ฝ่ายรุกจะ
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ออกจากพืน้ที่ไดท้นั ถอืวา่ผูเ้ลน่ไม่ไดก้ระท าความผิด

หากเธอไม่ไดเ้ขา้เลน่ลกูบอลหรอืท าการขดัขวางการเลน่ของฝ่ายรบั

การเตะลูกบอลออกจากสนาม 

1. การเตะลูกบอลออกหลงัประตูจากขา้งสนามหรอืการยิงประตใูนการแขง่ขนั

ทกุชนิด ลูกบอลอาจถกูเตะออกจากมือหรอืจากพืน้สนามทีเ่สน้ 20

เมตรตรงดา้นหน้าเสาประต ูผูเ้ลน่ทุกคนยกเวน้คนเตะและผูร้กัษาประตู

จะตอ้งอยู่นอกเสน้ 20 เมตรและห่างจากลกูบอลอย่างนอ้ย 13

เมตรกอ่นการเตะ

2. ลกูบอลตอ้งขา้มเสน้ 20 เมตร กอ่นผูเ้ลน่อืน่จะเขา้เลน่ได ้

ในกรณีทีผู่เ้ลน่คนอืน่ท าผดิ ฝ่ายตรงขา้มจะไดร้บัเตะฟรคีกิในแนว 20

เมตร ตรงจดุทีเ่กดิการฟาวลข์ึน้ 

3. ผูเ้ลน่ทีเ่ตะออกจากพืน้จะมีสทิธิเ์ลอืกใชแ้ทน่ตัง้ลกูในการเตะ

4. ถา้ผูต้ดัสนิเห็นวา่ต าแหน่งการเตะออกไม่ถูกตอ้ง

จะตอ้งท าการเตะใหม่ตามทีผู่ต้ดัสนิระบ ุการละเมิดกฎกตกิาตอ่เน่ือง

จะสง่ผลใหเ้กดิการยกเลิกการเตะออก

และท าการโยนลกูบอลใสร่ะหว่างผูเ้ลน่จากแต่ละดา้นในเสน้ 20 เมตรแทน

ขณะทีผู่เ้ลน่คนอืน่ ๆ จะตอ้งอยู่ห่างจากทีโ่ยน 13 เมตร
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ผูต้ดัสนิ 

1. ผูต้ดัสนิตอ้งสวมชดุวอรม์

2. สิง่ทีผู่ต้ดัสนิตอ้งมี: นกหวดี นาฬกิา เหรยีญ ดนิสอ/ปากกา สมุดบนัทกึ

กบเหลาดนิสอ ใบแดงและใบเหลอืง

3. ผูต้ดัสนิตอ้ง:

(ก)  มาถงึสนามแข่งตรงเวลา 

(ข)  มคีวามรูด้ใีนกฎกตกิาของการแข่งฟุตบอลหญงิแกลกิ 

(ค)  มสุีขภาพรา่งกายและจติใจทีแ่ข็งแรง 

(ง)  มีความยุตธิรรมและมีความกลา้หาญ 

(จ)  สือ่สารการตดัสนิอย่างชดัเจน 

(ฉ)  เฝ้าสงัเกตดูกรรมการและผูก้ ากบัเสน้อย่างสม า่เสมอ 

(ช)  ใชส้ามญัส านึก 

4. อ านาจหนา้ทีข่องผูต้ดัสนินอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกตกิาการเลน่คอื:

(ก)  ปกป้องผูเ้ล่นทีต่อ้งการเล่นเกมตามกฎกตกิาและลงโทษผูท้ีก่ระท าการฝ่าฝืน
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(ข)  ลงนามและมอบส าเนารายชือ่ทีมใหก้บัทีมฝ่ายตรงขา้มก่อนเร ิม่เกมการแข่งขนั 
รายงานการไม่ส่งรายชือ่ต่อ  คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ 

(ค)  ดูแลผูเ้ล่นใหแ้ต่งกายอย่างเหมาะสมและท ารายงานส่งในเร ือ่งดงักล่าวดว้ย 

(ง)  หากไดร้บัการรอ้งขอจากกปัตนัหรอืเจา้หนา้ที ่ใหข้อลายเซน็ ทีอ่ยู่ใหค้รบถว้น 
และชือ่สโมสรของผูเ้ล่นทีมี่ 

      ชือ่อยู่ในรายชือ่อย่างเป็นทางการและของตวัส ารองทีเ่ขา้รว่ม 

(จ)  ใหห้รอืตดัคะแนน 

(ฉ)  ปรกึษากบัผูต้ดัสนิชีข้าดและผูก้ ากบัเสน้หรอืเจา้หนา้ทีค่นทีส่ีใ่นกรณีจ าเป็น 
และเปลีย่นหาคนมาแทนหากมี  

      ใครถอนตวัก่อนจบเกมการแข่งขนั 

(ช)  จดัการกบับุคคลทีบุ่กรุกเขา้มาในสนามแข่งขนัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

(ซ)  จดชือ่ผูเ้ล่นหรอืเจา้หนา้ทีท่ีข่ดัขวางเกมการแข่งขนั 

(ฌ)  ผูต้ดัสนิจะตอ้งตดัสนิใจว่าสนามมีความเหมาะสมทีจ่ะท าการแข่งขนัหรอืไม่ 
ท าการยกเลกิการแข่งขนัเพราะ 

      ความมืด หรอืเหตุผลอืน่ใด 

(ญ)  ผู้ตดัสนิไม่สามารถเปน็ผู้แจกรางวลัในเกมการแข่งขนัได้        
แต่อาจท าการสรปุคะแนนได้หากถกูร้ องขอ 
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(ฏ)  เพิม่เวลาทีใ่ชไ้ปในการเปลีย่นตวั 
และเวลาทีใ่ชไ้ปในการเตอืนและแจกใบเหลอืงหรอืใบแดงผูเ้ล่น อย่างไรก็ตาม 
หากมีการลงวนิัยตอ้งท ารายงานส่ง CODA ทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 48 

ชัว่โมงหลงัเกดิเหตุ 

5. เม่ือมีผูเ้ลน่หรอืทมีทีเ่ลน่ปฏเิสธทีจ่ะเลน่เกมตอ่

ผูต้ดัสนิควรใหเ้วลากบักปัตนัทมีประมาณสามนาทเีพือ่ท าการตดัสนิใจ

6. หากทมียงัคงปฏเิสธทีจ่ะเลน่ ผูเ้ลน่ทีเ่ต็มใจจะเลน่ตอ่ไปควรใหช้ือ่กบัผูต้ดัสนิ

7. รายงานรายชือ่ผูเ้ลน่ทีไ่ดร้บับาดเจ็บและลกัษณะของการบาดเจ็บ

8. ผูต้ดัสนิจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท าฟาวลต์อ่ตวัผูเ้ลน่คนอืน่อย่างจรงิจงั

และควรตกัเตอืนการเลน่ทีจ่ะกอ่เกิดอนัตราย

หรอืใหผู้เ้ลน่ออกจากสนามไปตามความรา้ยแรงของความผดิ

9. กรรมการมีอ านาจชีข้าดเหนือผูก้ ากบัเสน้หรอืผูต้ดัสนิชีข้าด

10. ในกรณีทีท่มีเขา้แขง่ไม่ได/้ไม่สามารถเขา้รว่มแขง่ขนัได ้

ผูต้ดัสนิจะตอ้งแน่ใจวา่ทมีดงักลา่วมผีูเ้ลน่ 11 คนและใหร้บัรายช ือ่ทมีไว ้

11. หลงัจบเกม

ผูต้ดัสนิควรสง่รายชือ่ทมีและท ารายงานในทุกดา้นของเกมการแขง่ขนัโดยละเ

อยีดสง่ใหก้บัคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ
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ผูต้ดัสนิชีข้าดและผูก้ ากบัเสน้

1. ผูต้ดัสนิชีข้าดและผูก้ ากบัเสน้ควรท างานรว่มกบักรรมการเป็นทมี

และแจง้ใหก้รรมการทราบในเหตุการณท์ีอ่าจมองไม่เห็น

ผูต้ดัสนิและผูก้ ากบัเสน้มีอ านาจในการเขา้จดัการแกไ้ขเหตกุารณท์ีอ่าจเกิ

ดขึน้และตกัเตอืนผูเ้ลน่ทีก่ระท าความผดิในการเลน่ฟตุบอล

เจา้หน้าทีค่นทีส่ ี ่

1. หากมีการใชเ้จา้หนา้ทีค่นทีส่ี ่ควรใหอ้ยู่แถวดา้นขา้งประมาณกลางสนาม

โดยอาจไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการเทศมณฑล สภาจงัหวดั

หรอืสภากลาง หรอืคณะอนุกรรมการ

หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีค่นทีส่ี่คอื:

(ก)  รบัใบขอเปลีย่นตวัโดยระบุชือ่และหมายเลขของตวัส ารองหรอืตวัส ารองช ัว่คราว 
และชือ่และหมายเลข ของผูเ้ล่นทีถู่กเปลีย่นตวัหรอืเขา้เล่นแทน 

(ข)  
บนัทึกและรายงานการเปลีย่นตวัและการเปลีย่นตวัช ัว่คราวทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดระหว่า
งเกมต่อผูต้ดัสนิเพือ่เก็บรวมไวใ้นรายงานการแข่งขนั 

(ค)  
แจง้หมายเลขผูเ้ล่นทีเ่ปลีย่นตวับนกระดานอเิล็กทรอนิกสห์รอืเขยีนดว้ยมือบนกระ
ดาน 

(ง)  จบัเวลาถูกไล่ออกไปอยู่ขา้งสนาม 
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(จ)  แนะผูต้ดัสนิหรอืผูก้ ากบัเสน้เกีย่วกบัลูกออกนอกเสน้ 
หรอืคะแนนทีมี่ขอ้โตแ้ยง้ว่าลูกอยู่ในหรอืนอกเสา 

(ฉ)  ดูแลเสน้ขา้งสนามใหป้ราศจากผูค้นทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต 

(ช)  
รายงานการละเมิดใดของเจา้หนา้ทีท่ีมหรอืการเปลีย่นตวัต่อผูต้ดัสนิในชว่งพกั
การแข่งขนั 

(ซ)  รายงานตามความจ าเป็นต่อผูต้ดัสนิก่อนออกจากสนาม 
และรายงานดงักล่าวจะตอ้งรวมไวใ้นรายงานของผูต้ดัสนิเกีย่วกบัการละเมิดกฎกติ
กาขา้งสนามตลอดระยะเวลาของเกมการแข่งขนั 
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