ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
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กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด (Fouls And Misconduct)
การกระทำที่ผิดกติกาและประพฤติผิดจะถูกลงโทษดังนี้
โทษโดยตรง (Direct Free Kick)
ถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ข้อ ต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่า
ขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิด หรือใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้ เตะโทษโดยตรง ได้แก่
1. เตะ (Kick) หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้
2. ขัดขา (Trips) หรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้
3. กระโดด (Jumps) เข้าใส่คู่ต่อสู้
4. ชน (Charges) คู่ต่อสู้ รวมถึงการชนด้วยไหล่
5. ทำร้าย (Strikes) หรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้
6. ผลัก (Pushes) คู่ต่อสู้
ได้แก่

ถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติกาตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง
1. ดึง (Holds) คู่ต่อสู้
2. ถ่มน้ำลาย (Spits) ใส่คู่ต่อสู้

3. การพุ่งล้ม (Slides) หรือการสไลด์
ในสภาวะที่พยายามจะเล่นลูกบอลในขณะที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกำลังเล่นลูกบอล
หรือพยายามจะเล่นลูกบอลโดยคู่ต่อสู้ (Sliding Tackle)
ข้อยกเว้น ผู้รักษาประตูสามารถพุ่งตัวหรือสไลด์เพื่อป้องกันประตูในเขตโทษของตนเอง
โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้
4. การเล่นลูกด้วยมือโดยเจตนา
ข้อยกเว้น
ผู้รักษาประตูสามารถเล่นลูกบอลด้วยมือภายในเขตโทษของตนเองได้

การเตะโทษโดยตรงจะทำการเตะที่ซึ่งการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
การกระทำผิดกติกาข้างต้นให้นับเป็นการกระทำผิดรวม
การเตะโทษ ณ จุดโทษ (Penalty Kick)
ถ้าผู้เล่นกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นภายในเขตโทษของตนเองโดยไม่ต้องคำนึงถึง
ตำแหน่งของลูกบอลโดยมีเงื่อนไขว่าลูกบอลต้องอยู่ในการเล่น
โทษโดยอ้อม (Indirect Free Kick)
ถ้าผู้รักษาประตูกระทำผิดกติกาตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม
1. ภายหลังจากผู้รักษาประตูได้ ปล่อยลูกบอลจากการครอบครอง
และเขาได้รับลูกบอลคืนจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันก่อนที่ลูกบอลจะถูกส่งผ่านเส้นแบ่งแดน หรือได้ถูกเล่น
หรือถูกสัมผัสโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
2. ผู้รักษาประตูสัมผัส หรือ ครอบครองลูกบอลด้วยมือ
ภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้
3. สัมผัส หรือครอบครองลูกบอลด้วยมือ
ภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งมาให้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่น
4. ผู้รักษาประตูสัมผัส หรือครอบครองลูกบอลด้วยมือ หรือเท้าเกินกว่าระยะเวลา 4 วินาที
ยกเว้นลูกบอลอยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามในสนามแข่งขัน

จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
ถ้าผู้ตัดสินพิจารณาว่าผู้เล่นกระทำผิดกติกาต่อไปนี้
1. เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย
2. เจตนากีดขวางการเล่นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เมื่อไม่ได้อยู่ในระยะที่จะเล่นลูกบอล
3. ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลจากมือ
4. ความผิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในกติกาข้อ 12 ที่ทำให้หยุดการเล่นลงเพื่อคาดโทษ หรือไล่ผู้เล่นออก
การเตะโทษโดยอ้อมจะทำการเตะ ณ จุดที่ซึ่งกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
ถ้าการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นภายในเขตโทษ ในกรณีนี้การเตะโทษจะกระทำการเตะจากเส้นเขตโทษ ณ
จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
การลงโทษเรื่องระเบียบวินัย (Disciplinary Sanctions)
การกระทำผิดที่ต้องถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) (Cautionable Offences)
ผู้เล่นจะถูกคาดโทษและแสดงใบเหลือง ถ้ากระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
1. การกระทำผิดเกี่ยวกับการประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา (Unsporting Behaviour)

2.
3.
4.
5.

การแสดงการคัดค้านโดยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง (Dissent by Word or Action)
การกระทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ (Persistently Infringes the Law of the Game)
ชะลอการเริ่มเล่นใหม่ (Relays the Restart of Play)
ไม่ถอยห่างไปอยู่ในระยะที่ถูกต้องขอ เมื่อมีการเตะจากมุม การเตะเข้าเล่น การเตะโทษ
หรือการเล่นลูกจากประตู เพื่อการเริ่มเล่นใหม่
6. เข้าไปสมทบหรือกลับเข้าไปสมทบในสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน หรือกระทำผิดกติกาการเปลี่ยนตัว
7. เจตนาออกจากสนามไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
การกระทำผิดดังกล่าว ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
ถ้าการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำ การเตะจากเส้นเขตโทษ ณ
จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น การคาดโทษเป็นการเพิ่มเติม
โดยมีเงื่อนไขที่ว่าไม่ให้มีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นอีก
การกระทำผิดที่ต้องถูกไล่ออก (ใบแดง) (Sending-Off Offences)
ผู้เล่นต้องถูกไล่ออกด้วยใบแดง ถ้าเขากระทำผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

กระทำผิดกติกาการเล่นอย่างรุนแรง (Serious Foul Play)
ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Violent Conduct)
ถ่มน้ำลายใส่คู่ต่อสู้และบุคคลอื่น ๆ (Spits at an Opponent or and Other Person)
ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการได้ประตู หรือทำให้เสียโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดเจน
โดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)
5. ป้องกันโอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนของฝ่ายตรงข้าม ที่กำลังเคลื่อนที่ผ่าน ตรงไปยังหน้าประตูของตนเอง
โดยการกระทำผิดกติกา ต้องถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรง หรือเตะโทษ ณ จุดโทษ
6. กระทำผิดซ้ำซาก (Uses Offensive) ใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยาม หยาบคาย (Insulting or Abusive Language)
7. ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second Caution in the Same
Match)
ถ้าการเล่นได้หยุดลงเพราะว่าผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามแข่งขัน สำหรับการกระทำผิด ข้อ 6 หรือข้อ 7
โดยไม่มีการกระทำผิดที่ต้องเพิ่มเติม การลงโทษอื่นใดตามกติกาการเล่น
การเริ่มเล่นใหม่โดยให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ซึ่งการกระทำผิดกติกา อย่างไรก็ตาม
ถ้าการกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะทำการเตะจากเส้นเขตโทษ ณ
จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น
ข้อตกลง (Decisions)
กรณีผู้เล่นถูกไล่ออกจะไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นได้อีก และไม่สามารถนั่งบนที่นั่งสำรองได้
และผู้เล่นจะเข้าไปแทนและเล่นได้ เมื่อครบระยะเวลา 2 นาที หลังจากถูกไล่ออก
ยกเว้นมีการทำประตูได้ก่อนในระยะเวลา 2 นาที ในกรณีนี้จะปฏิบัติดังนี้

เพิ่ม/คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ทีม A

จำนวนผู้เล่น
5
5
4
4
5

ทำประตูได้

ทำประตูได้

ทีม B

จำนวนผู้เล่น

เพิ่ม/คงเดิม

4

คงเดิม

4

คงเดิม

4
4
3

+1

คงเดิม
+1

คงเดิม

5

3

คงเดิม

คงเดิม

4

3

คงเดิม

3

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ยุติการแข่งขัน

4

3

3
3
3
2

3
-

-

2
3

+1

คงเดิม
ยุติการแข่งขัน

ถ้าทีมที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่าทำประตูได้ การเล่นจะยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เล่น
ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (Office of Sport and Recretion Development)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

