ระเบียบการแขงขัน “สมุทรปราการ ยูธซอคเกอรคัพ 2013”
..........................................................................................
ขอ ๑. ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน ๑๒ ป
๑.๑ จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่
๑.๑.๑ ใหสงนักกีฬาเขาแขงขันไดทีมละไมนอยกวา ๑๕ คน และไมเกิน ๑๘ คน
๑.๑.๒ ใหมีเจาหนาที่ได ๔ คน ประกอ บดวย ผูจัดการทีม , ผูฝกสอน , ผูชวยผูฝกสอน และ
เจาหนาที่
๑.๒ คุณสมบัติของนักกีฬา
๑.๒.๑ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย
๑.๒.๒ เปนผูมีทะเบียนบานอยูเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ของทีมที่สงเขารวมการแขงขันกอน
เดือนมกราคม ๒๕๕๖
๑.๒.๓ เปนผูศึกษาและเรียนอยูในสถานศึกษาเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการของทีมที่สงเขารวมการ
แขงขันกอนเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๑.๒.๔ มีอายุระหวาง ๘ - ๑๒ ป (เกิดระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๔)
๑.๒.๕ มีหนวยงาน สถานศึกษา หรือหางราน ในการสนับสนุน สงทีมเขารวมการแขงขัน
หมายเหตุ กรณีที่ตรวจสอบทั้งกอน และหลังการแขงขัน หากพบวาทีมใดมีนักกีฬาขาดคุณสมบัติตามขอ ๑.๒ อยูใน
ทีมแมแตคนเดียวใหปรับผลการแขงขันที่ผานมาของทีมนั้นเปนแพทั้งหมด และใหคณะกรรมการฯพิจารณาลงโทษ
แกนักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติของทีมนั้นตามควรแกกรณีตอไป

๑.๓ เอกสารประกอบการแขงขัน
๑.๓.๑ ใบสมัครขอเขารวมการแขงขันของทีม พรอมเอกสารจาก หนวยงาน สถานศึกษา หรือหาง
ราน ในการสนับสนุน สงทีมเขารวมการแขงขัน
๑.๓.๒ แผงติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และแวนตาดํา (รูปถายที่ใสแวนตาตองเห็นดวงตาที่
ชัดเจน) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวนคนละ ๒ รูป เปนรูปถายไมเกิน ๑ ป
๑.๓.๓ สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
๑.๓.๔ สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๒. กติกาการแขงขัน
ใหใชกติกาการแขงขันฟุตบอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ได
ประกาศใชแลว
๓. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน
๓.๑ รอบแรก รับสมัครทีมเขารวมการแขงขันเพื่อคัดใหเหลือ ๑๖ ทีมโดยใชวิธีแพคัดออก รอบที่สอง ทํา
การ แขงขันโดยใชวิธีแพคัดออกเพื่อหาทีมเขาไปชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ
แขงขันเขาชิงตําแหนงชนะเลิศ และใหทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ ทําการแขงขันเพื่อ จัดอันดับที่ ๓ การแขงขันใน
รอบที่สอง, รอบรองชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแขงขันแลวผลปรากฏวา เสมอกันในเวลาที่แขงขันตามปกติ ให หา
ผูชนะ ดวยการใชวิธีการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาทีมชนะตอไป โดยไมมีการตอเวลาการแขงขัน การแขงขัน
แบงออกเปน ๒ ครึ่งๆ ละ ๓๐ นาที และพักระหวางการแขงขัน ไมเกิน ๑๕ นาที (รอบชิงชนะเลิศ ถาเสมอ กันเวลา
ปกติ ใหใชวิธีเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผูชนะ)
๓.๒ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเลื่อนการแขงขันของคูแขงขันใดๆ ก็ตอเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น
เชน สนามไมอยูในภาวะที่ใชทําการแขงขันได ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ในกรณีเชนนี้ทีมที่
ตองเขาแขงขันจะตองรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น
นอกจากที่กลาวนี้ จะตองแจงใหทีมที่เขาแขงขันทราบกอนการแขงขัน ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
๓.๓ กําหนดการแขงขันที่คณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว ทีมตางๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไมได
หากมีปญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในเรื่องของกําหนดการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แขงขันฯ เปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนยุติ

๓.๔ ทีมที่เขาแขงขันจะตองจัดทีมฟุตบอลไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่ไดกําหนดไว ทีมใด
ลงสนามแขงขันแลว เหลือผูเลนนอยกวา ๗ คนในสนาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ทีมใดถึงสนามแขงขันแลวจะตองลง
สนามทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไมลงทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด ใหปรับเปนแพ
และใหทีมคูแขงขันเปนผูชนะ หากไมพรอมจะลงสนามทั้ง ๒ ทีม ใหปรับเปนแพทั้งคู ทีมใดที่ถูกปรับเปนแพทุก
กรณี
๓.๕ ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทําการแขงขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไมรวมการแขงขันตอไปจนหมด
เวลาการแขงขัน หรือไมเขาแขงขันตามรายการที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด ถือวาทีมนั้นผิดมารยาท
อยางรายแรง ใหปรับทีมนั้นเปนแพในครั้งนั้น อาจพิจารณาตัดสิทธิเขารวมการแขงขันในครั้งตอไปดวย
๓.๖ ใหผูจัดการทีมของทีมที่จะลงแขงขันในวันนั้น สงบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจาหนาที่ โดยลําดับ
หมายเลขใหตรงกับหมายเลขที่สมัครไวตามแบบฟอรมใบสงชื่อนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีผูเลนไมเกิน ๑๑ คน และผู
เลนสํารองไมเกิน ๗ คน การสงรายชื่อนี้ตองสงถึงคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ให
ดําเนินการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน ๑ ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแขงขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ
๓.๗ ถาปรากฏหลักฐานวาทีมใดสงชื่อ หรือนามสกุล ผูเลนปลอม สงบัญชีรายชื่อที่มีลายมือชื่อผูเล นปลอม
หรือจัดผูที่ขาดคุณสมบัติ หรือผูไมมีสิทธิตามระเบียบฯ นี้ลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพในรอบนั้น ไมวา จะมีการ
ประทวง หรือไมก็ตาม โดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันประกาศระบุความผิด ทั้งถอนสิทธิทีมนั้นออก จากการ
แขงขัน
๓.๘ คูแขงขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถายของคูแขงขันจากคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน หรือเจาหนาที่ได
๓.๙ การเปลี่ยนตัวผูเลนใหเปลี่ยนได ๕ คน ผูเลนที่เปลี่ยนตัวออกไปแลว จะกลับเขามาแขงขันอีกไมได
๓.๑๐ ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับเปนนักกีฬา และเจาหนาที่ทีมที่ดี
การละเมิดกติกาการแขงขันจะถูกผูตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) ๒ ครั้ง จะติดตอกันหรือไมก็ตามใหงดลงทําการ
แขงขัน ในครั้งตอไป ๑ ครั้ง หรือผูตัดสินใหออกจากการแขงขัน (ใบแดง) ใหถือวาเปนความผิดอยางรายแรง ใหงด
ลงทําการแขงขันในนัดตอไปอยางนอย ๑ ครั้ง และจะพิจารณามารยาท ตามความผิดที่นักกีฬาไดกระทํา
๓.๑๑ นักกีฬาคนใดที่ถกู ผูตัดสินใหออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจาหนาที่ทีม ที่
ถูกผูตัดสินลงโทษ จะมีผลติดตอสืบเนื่องไปถึงการแขงขันรอบตอไปดวย

๓.๑๒ ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวงที่ประกาศใชแลวเปนสวนหนึ่งของระเบียบการ
แขงขันนี้ทีมที่เขาแขงขัน เจาหนาที่ และนักกีฬาตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
๓.๑๓ การปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ นี้ การพิจารณาโทษของนักกีฬา และทีมที่เขาแขงขัน หรือพิจารณาการกระทําอันใดที่มีการละเมิดซึ่งไม
ปรากฏอยูในระเบียบฯ นี้รวมทั้งการพิจารณารายงานของผูตัดสินที่มีเหตุการณไมปกติในการแขงขันใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการฯ เปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเปนสิ้นสุด ผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติตามระเบียบการ
แขงขันนี้เจาหนาที่ นักกีฬาของทีมที่เขาแขงขันฯ จะตองทราบ จะอางวาไมทราบระเบียบฯ นี้ ดวยประการใดๆ มิได
๓.๑๔ ทีมที่เขาแขงขันจะตองจัดทีมฟุตบอลไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่ไดกําหนดไว ทีม
ใด ลงสนามแขงขันแลว เหลือผูเลนนอยกวา ๗ คนในสนาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ทีมใดถึงสนามแขงขันแลว
จะตองลง สนามทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไมลงทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด ใหปรับ
เปนแพ และใหทีมคูแขงขันเปนผูชนะ หากไมพรอมจะลงสนามทั้ง ๒ ทีม ใหปรับเปนแพทั้งคู ทีมใดที่ถูกปรับเปน
แพทุก กรณี
๔. การแตงกายของนักกีฬา
๔.๑ ผูเลนแตละทีมตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน (ยกเวนผูรักษาประตู) ตามที่ไดแจงไวในใบสมัคร
หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีมกอนการแขงขัน ตองติดหมายเลขประจําตัวทางดานหนา และหลังเสื้อ พรอมทั้ง
หมายเลขที่ขากางเกงแขงขันใหชัดเจนตามที่ไดระบุหมายเลขของผูเลนแตละคนไวในใบสมัคร โดยหมายเลขที่
หนาอกเสื้อ และที่ขากางเกง ตองมีสวนสูงไมนอยกวา ๑๐ ซ.ม. สวนดานหลังเสื้อ ตองมีสวนสูงไมนอยกวา ๒๕ ซ.
ม. ผูเลนที่ไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนาทุจริต หรือ ไมมีเหตุอันควร
หากลงไปแขงขัน และมีผูประทวงให คณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแขงขันปรับทีม
นั้นเปนแพ และไมจัดใหทําการแขงขันในรอบตอไป ยกเวนจะไดแจงใหผูตัดสินทราบกอนลงทําการแขงขัน และผู
ตัดสินไดบันทึกลงในรายงานไวแลว
๔.๒ ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมที่มีชื่ออยูหลังคูแขงขันเปลี่ยนชุดแขงขัน ทั้งนี้โดยการ
พิจารณาของผูตัดสินที่ทําหนาที่ในคูนั้นๆ และผูที่เปนหัวหนาชุดตองติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อดานซายใหชัดเจน
๕. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และตองปฏิบัติตามกติกา
การแขงขันฟุตบอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแขงขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแหง

ประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแขงขัน หรือระเบียบการแขงขันจนถึงกับผูตัดสินสั่งยุติการแขงขันใหถือวาเปน
ความผิดอยางรายแรง ใหมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ
๖. การยื่นประทวงใหทีมที่ยื่นประทวงปฏิบัติดังนี้
๖.๑ ยื่นประทวงตอคุณสมบัติของนักกีฬา ใหผูจัดการทีม หรือผูแทนฯ ยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร
พรอมหลักฐานกอนการแขงขันแตละครั้ง สําหรับการประทวงเรื่องคุณสมบัติผูเลนใหเปนไปตามขอ ๑.๒
๖.๒ ยื่นประทวงทางเทคนิคกีฬาใหผูจัดการทีมหรือผูแทนฯ ยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายในเวลา
๒ ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแขง
๗. อุปกรณการแขงขัน ลูกฟุตบอลที่ใชในการแขงขันฟุตบอลกีฬาแหงชาตินี้ ใหใชลูกฟุตบอลที่สหพันธฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) ใหการรับรอง หรือสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ (F.A.T.) ใหการรับรอง
๘. รางวัลการแขงขัน
- ชนะเลิศการแขงขันจะไดรับถวย และเงินรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะไดรับถวย และเงินรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะไดรับถวย และเงินรางวัล
๙. หากมีปญหาอื่นใดที่ไมไดระบุไวในระเบียบนีให
้ อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน คําตัดสินของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสิ้นสุดจะอุทธรณ ใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
๑๐. การถือปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน
๑๐.๑ การถือปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันฯและขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ คณะกรรมการฯ
แจง และประกาศใหทราบ สโมสร ผูจัดการทีม ผูฝกสอน เจาหนาที่ประ จําทีม และนักกีฬาฟุตบอลทุกคน จะตอง
ทราบ และถือปฏิบัติทุกประการจะอางวาไดดําเนินการไปโดยไมทราบมิไดและหากมีเหตุการณใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
โดยระเบียบการแขงขันนี้มิไดระบุถือปฏิบัติไวใหเปนดุลยพินิจ
และอํานาจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
พิจารณา ตัดสินชี้ขาด

๑๑. การใชระเบียบการแขงขันนี้
มอบหมายใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันฯ รักษาระเบียบการแขงขันนี้ตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
จนเสร็จสิ้นการแขงขันฟุตบอลรายการ “สมุทรปราการ ยูธซอคเกอรคัพ 2013”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖

(นายพูลผล อัศวเหม)
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันฟุตบอลรายการ “สมุทรปราการ ยูธซอคเกอรคัพ 2013”

