
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 086-061-0666, 086-520-6602, 090-410-0772 

ติดตามขาวสารตลอดทัวรนาเมนตไดที่ www.samutprakanfa.com, www.kelaprakan.com 

 

 

ระเบยีบการแข�งขนั “สมุทรปราการ ยธูซอคเกอร�คพั” 

.......................................................................................... 

ข�อ ๑.  ประเภทเยาวชนอายไุม�เกนิ ๑๒ ป� 

๑.๑  จํานวนนักกีฬาและเจ�าหน�าที่ 

  ๑.๑.๑  ให�ส�งนักกีฬาเข�าแข�งขันได�ทีมละไม�น�อยกว�า ๑๘ คน และไม�เกิน ๒๐ คน 

๑.๑.๒ ให�มีเจ�าหน�าที่ได� ๔ คน ประกอบด�วย ผู�จัดการทีม, ผู�ฝ�กสอน, ผู�ช�วยผู�ฝ�กสอน และ

เจ�าหน�าที่ 

๑.๒  คุณสมบัติของนักกีฬา          

 ๑.๒.๑ ต�องเป�นผู�มีสัญชาติไทย  

๑.๒.๒ เป�นผู�มีทะเบียนบ�านอยู�เขตพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ ของทีมที่ส�งเข�าร�วมการแข�งขันก�อน

เดือนมกราคม  ๒๕๕๘ 

๑.๒.๓ เป�นผู�ศึกษาและเรียนอยู�ในสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการของทีมที่ส�งเข�าร�วมการ

แข�งขันก�อนเดือนมกราคม ๒๕๕๘         

๑.๒.๔  มีอายุไม�เกิน ๑๒ ป� (เกิดไม�เกิน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๑.๒.๕ มีหน�วยงาน สถานศึกษา หรือห�างร�าน ในการสนับสนุน ส�งทีมเข�าร�วมการแข�งขัน 

หมายเหตุ กรณีที่ตรวจสอบทั้งก�อน และหลังการแข�งขัน หากพบว�าทีมใดมีนักกีฬาขาดคุณสมบัติตามข�อ ๑.๒ อยู�ใน

ทีมแม�แต�คนเดียวให�ปรับผลการแข�งขันที่ผ�านมาของทีมนั้นเป�นแพ�ทั้งหมด และให�คณะกรรมการฯพิจารณาลงโทษ

แก�นักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติของทีมนั้นตามควรแก�กรณีต�อไป  
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๑.๓  เอกสารประกอบการแข�งขัน 

๑.๓.๑ ใบสมัครขอเข�าร�วมการแข�งขันของทีม พร�อมเอกสารจาก หน�วยงาน สถานศึกษา หรือห�าง

ร�าน ในการสนับสนุน ส�งทีมเข�าร�วมการแข�งขัน 

๑.๓.๒ แผงติดรูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และแว�นตาดํา (รูปถ�ายที่ใส�แว�นตาต�องเห็นดวงตาที่ 

ชัดเจน) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวนคนละ ๒ รูป เป�นรูปถ�ายไม�เกิน ๑ ป� 

๑.๓.๓ สําเนาบัตรประชาชนพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง หรือใบรับรองจากสถานศึกษา      

๑.๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�านพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง       

๒. กตกิาการแข�งขนั  

ให�ใช�กติกาการแข�งขันฟุตบอลของสหพันธ�ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห�งประเทศไทยฯ ได�

ประกาศใช�แล�ว 

๓.  หลกัเกณฑ�และวิธกีารจดัการแข�งขนั 

 ๓.๑ รับสมัครทีมเข�าร�วมการแข�งขันเพ่ือคัดให�เหลือ ๘ ทีมโดยใช�วิธีการแข�งขันแบบแพ�คัดออก หากหมด

เวลาการแข�งขันแล�วผลปรากฏว�าเสมอกันในเวลาที่แข�งขันตามปกติ ให� หาผู�ชนะ ด�วยการใช�วิธีการเตะลูก ณ จุด

เตะโทษ เพ่ือหาทีมชนะต�อไป โดยไม�มีการต�อเวลาการแข�งขัน  

การแข�งขัน  แบ�งออกเป�น ๒ ครึ่งๆ ละ ๓๐ นาที และพักระหว�างการแข�งขัน ไม�เกิน ๑๐ นาที (รอบชิง

ชนะเลิศ ถ�าเสมอ กันในเวลา ปกติ ให�ใช�วิธีการต�อเวลาออกไป ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๑๐ นาที แต�หากยังไม�สามารถหาผู�

ชนะได�ให�ทําการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู�ชนะต�อไป)   

 ๓.๒ คณะกรรมการจัดการแข�งขันจะเลื่อนการแข�งขันของคู�แข�งขันใดๆ ก็ต�อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน 

เช�น สนามไม�อยู�ในภาวะที่ใช�ทําการแข�งขันได� ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการแข�งขัน ในกรณีเช�นนี้ทีมที่

ต�องเข�าแข�งขันจะต�องรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได� หากจะเลื่อนโดยเหตุอ่ืน 

นอกจากที่กล�าวนี้ จะต�องแจ�งให�ทีมที่เข�าแข�งขันทราบก�อนการแข�งขัน ไม�น�อยกว�า ๒๔ ช่ัวโมง 

๓.๓ กําหนดการแข�งขันที่คณะกรรมการจัดการแข�งขันได�กําหนดไว� ทีมต�างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม�ได� 

หากมีป�ญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว�ในเรื่องของกําหนดการแข�งขัน ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

แข�งขันฯ  เป�นผู�พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป�นยุติ 
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๓.๔ ทีมที่เข�าแข�งขันจะต�องจัดทีมฟุตบอลไปแข�งขันตามวัน เวลา และสนามแข�งขันที่ได�กําหนดไว� ทีมใด 

ลงสนามแข�งขันแล�ว เหลือผู�เล�นน�อยกว�า ๗ คนในสนาม ให�ปรับทีมนั้นเป�นแพ� ทีมใดถึงสนามแข�งขันแล�วจะต�องลง 

สนามทําการแข�งขันตามเวลาที่กําหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไม�ลงทําการแข�งขันตามเวลาที่กําหนด ให�ปรับเป�นแพ� 

และให�ทีมคู�แข�งขันเป�นผู�ชนะ หากไม�พร�อมจะลงสนามทั้ง ๒ ทีม ให�ปรับเป�นแพ�ทั้งคู� ทีมใดที่ถูกปรับเป�นแพ�ทุก 

กรณี   

๓.๕ ในวันแข�งขันทีมใดเจตนาไม�ลงทําการแข�งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม�ร�วมการแข�งขันต�อไปจนหมด

เวลาการแข�งขัน หรือไม�เข�าแข�งขันตามรายการที่คณะกรรมการจัดการแข�งขันกําหนด ถือว�าทีมนั้นผิดมารยาท 

อย�างร�ายแรง ให�ปรับทีมนั้นเป�นแพ�ในครั้งนั้น อาจพิจารณาตัดสิทธิเข�าร�วมการแข�งขันในครั้งต�อไปด�วย 

๓.๖ ให�ผู�จัดการทีมของทีมที่จะลงแข�งขันในวันนั้น ส�งบัญชีรายช่ือนักกีฬา และเจ�าหน�าที่ โดยลําดับ 

หมายเลขให�ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว�ตามแบบฟอร�มใบส�งช่ือนักกีฬาลงแข�งขัน โดยมีผู�เล�นไม�เกิน ๑๑ คน และผู�

เล�นสํารองไม�เกิน ๙ คน การส�งรายช่ือนี้ต�องส�งถึงคณะกรรมการจัดการแข�งขัน หรือเจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย ให�

ดําเนินการแข�งขันก�อนเวลาการแข�งขัน ๑ ช่ัวโมงของทุกวันที่มีการแข�งขัน ณ สนามแข�งขันของคู�นั้น ๆ 

๓.๗ ถ�าปรากฏหลักฐานว�าทีมใดส�งช่ือ หรือนามสกุล ผู�เล�นปลอม ส�งบัญชีรายช่ือที่มีลายมือช่ือผู�เล�นปลอม 

หรือจัดผู�ที่ขาดคุณสมบัติ หรือผู�ไม�มีสิทธิตามระเบียบฯ นี้ลงแข�งขัน ให�ปรับทีมนั้นเป�นแพ�ในรอบนั้น ไม�ว�า จะมีการ

ประท�วง หรือไม�ก็ตาม โดยให�คณะกรรมการจัดการแข�งขันประกาศระบุความผิด ทั้งถอนสทิธิทีมนั้นออก จากการ

แข�งขัน        

๓.๘ คู�แข�งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายช่ือนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ�ายของคู�แข�งขันจากคณะกรรมการ 

จัดการแข�งขัน หรือเจ�าหน�าที่ได� 

๓.๙ การเปลี่ยนตัวผู�เล�นให�เปลีย่นได� ๙ คน ผู�เล�นที่เปลี่ยนตัวออกไปแล�ว จะกลับเข�ามาแข�งขันอีกไม�ได� 

๓.๑๐ ตลอดเวลาการแข�งขัน ผู�เข�าแข�งขันต�องประพฤติตนให�สมกับเป�นนักกีฬา และเจ�าหน�าที่ทีมที่ด ี 

การละเมิดกติกาการแข�งขันจะถูกผู�ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) ๒ ครั้ง จะติดต�อกันหรือไม�ก็ตามให�งดลงทําการ

แข�งขัน ในครั้งต�อไป ๑ ครั้ง หรือผู�ตัดสินให�ออกจากการแข�งขัน (ใบแดง) ให�ถือว�าเป�นความผิดอย�างร�ายแรง ให�งด

ลงทําการแข�งขันในนัดต�อไปอย�างน�อย ๑ ครั้ง และจะพิจารณามารยาท ตามความผิดที่นักกีฬาได�กระทํา 

๓.๑๑ นักกีฬาคนใดที่ถูกผู�ตัดสินให�ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจ�าหน�าที่ทีม ที่

ถูกผู�ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต�อสืบเนื่องไปถึงการแข�งขันรอบต�อไปด�วย 
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๓.๑๒ ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข�อประท�วงที่ประกาศใช�แล�วเป�นส�วนหนึ่งของระเบียบการ

แข�งขันนี้ทีมที่เข�าแข�งขัน เจ�าหน�าที่ และนักกีฬาต�องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด 

๓.๑๓ การปฏิบัติตามระเบยีบการแข�งขันให�คณะกรรมการจัดการแข�งขัน ดําเนินการให�เป�นไปตาม   

ระเบียบฯ นี้ การพิจารณาโทษของนักกีฬา และทีมที่เข�าแข�งขัน หรือพิจารณาการกระทําอันใดที่มีการละเมิดซ่ึงไม� 

ปรากฏอยู�ในระเบียบฯ นี้รวมทั้งการพิจารณารายงานของผู�ตัดสินที่มีเหตุการณ�ไม�ปกติในการแข�งขันให�เป�นหน�าที่

ของคณะกรรมการฯ เป�นผู�พิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเป�นสิ้นสุด ผู�เข�าแข�งขันจะต�องปฏิบัติตามระเบียบการ 

แข�งขันนี้เจ�าหน�าที่  นักกีฬาของทีมที่เข�าแข�งขันฯ จะต�องทราบ จะอ�างว�าไม�ทราบระเบียบฯ นี้ ด�วยประการใดๆ มิได� 

๔.  การแต�งกายของนกักฬีา     

๔.๑ ผู�เล�นแต�ละทีมต�องแต�งกายให�เรียบร�อยเหมือนกัน (ยกเว�นผู�รักษาประตู) ตามที่ได�แจ�งไว�ในใบสมัคร 

หรือแจ�งในการประชุมผู�จัดการทีมก�อนการแข�งขัน ต�องติดหมายเลขประจําตัวทางด�านหน�า และหลังเสื้อ พร�อมทั้ง

หมายเลขที่ขากางเกงแข�งขันให�ชัดเจนตามที่ได�ระบุหมายเลขของผู�เล�นแต�ละคนไว�ในใบสมัคร โดยหมายเลขที่

หน�าอกเสื้อ และที่ขากางเกง ต�องมีส�วนสูงไม�น�อยกว�า ๑๐ ซ.ม. ส�วนด�านหลังเสื้อ ต�องมีส�วนสูงไม�น�อยกว�า ๒๕ ซ.

ม. ผู�เล�นที่ไม�ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม�ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนาทุจริต หรือ ไม�มีเหตุอันควร 

หากลงไปแข�งขัน และมีผู�ประท�วงให� คณะกรรมการจัดการแข�งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแข�งขันปรับทีม

นั้นเป�นแพ� และไม�จัดให�ทําการแข�งขันในรอบต�อไป ยกเว�นจะได�แจ�งให�ผู�ตัดสินทราบก�อนลงทําการแข�งขัน และผู�

ตัดสินได�บันทึกลงในรายงานไว�แล�ว 

๔.๒ ในกรณีชุดแข�งขันมีสีคล�ายคลึงกัน ให�ทีมที่มีช่ืออยู�หลังคู�แข�งขันเปลี่ยนชุดแข�งขัน ทั้งนี้โดยการ 

พิจารณาของผู�ตัดสินที่ทําหน�าที่ในคู�นั้นๆ และผู�ที่เป�นหัวหน�าชุดต�องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด�านซ�ายให�ชัดเจน 

๕.  มารยาทของนกักฬีา           

ตลอดเวลาการแข�งขัน นักกีฬาทุกคนจะต�องประพฤติตนให�สมกับความเป�นนักกีฬาที่ดี และต�องปฏิบัติตามกติกา

การแข�งขันฟุตบอลของสหพันธ�ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข�งขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห�ง

ประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข�งขัน หรือระเบียบการแข�งขันจนถึงกับผู�ตัดสินสั่งยุติการแข�งขันให�ถือว�าเป�น

ความผิดอย�างร�ายแรง ให�มีการพิจารณาโทษตามระเบียบ       

๖. การยืน่ประท�วงให�ทมีทีย่ืน่ประท�วงปฏบิตัดิงันี้ 

 ๖.๑  ย่ืนประท�วงต�อคุณสมบัติของนักกีฬา ให�ผู�จัดการทีม หรือผู�แทนฯ ย่ืนประท�วงเป�นลายลักษณ�อักษร

พร�อมหลักฐานก�อนการแข�งขันแต�ละครั้ง สําหรับการประท�วงเรื่องคุณสมบัติผู�เล�นให�เป�นไปตามข�อ ๑.๒   
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 ๖.๒ ย่ืนประท�วงทางเทคนคิกีฬาให�ผู�จัดการทีมหรือผู�แทนฯ ย่ืนประท�วงเป�นลายลักษณ�อักษร ภายในเวลา 

๒ ช่ัวโมง หลังเสร็จสิ้นการแข�ง 

๗. อปุกรณ�การแข�งขนั ลูกฟุตบอลที่ใช�ในการแข�งขันฟุตบอลกีฬาแห�งชาตินี้ ให�ใช�ลูกฟุตบอลที่สหพันธ�ฟุตบอล 

นานาชาติ (FIFA) ให�การรับรอง หรือสมาคมฟุตบอลแห�งประเทศไทยฯ (F.A.T.) ให�การรับรอง 

๘.  รางวลัการแข�งขนั       

- ชนะเลิศการแข�งขันจะได�รับถ�วย และเงินรางวัล  

- รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได�รับถ�วย และเงินรางวัล 

๙. หากมปี�ญหาอืน่ใดทีไ่ม�ได�ระบุไว�ในระเบยีบนี้ ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข�งขัน คําตัดสินของ

คณะกรรมการจัดการแข�งขันถือเป�นสิ้นสุดจะอุทธรณ� ใดๆ  ไม�ได�ทั้งสิ้น 

๑๐. การถอืปฏบิตัติามระเบยีบการแข�งขนั 

 ๑๐.๑ การถือปฏิบัติตามระเบยีบการแข�งขันฯและข�อแก�ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอ่ืนใดที่ คณะกรรมการฯ 

แจ�ง และประกาศให�ทราบ สโมสร ผู�จัดการทีม ผู�ฝ�กสอน เจ�าหน�าที่ประจําทีม และนักกีฬาฟุตบอลทุกคน จะต�อง 

ทราบ และถือปฏิบัติทุกประการจะอ�างว�าได�ดําเนินการไปโดยไม�ทราบมิได�และหากมีเหตุการณ�ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

โดยระเบียบการแข�งขันนี้มิได�ระบุถือปฏิบัติไว�ให�เป�นดุลยพินิจ และอํานาจของคณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ 

พิจารณา ตัดสินช้ีขาด    

๑๑. การใช�ระเบยีบการแข�งขนันี ้

 มอบหมายให�คณะกรรมการฝ�ายจัดการแข�งขันฯ รักษาระเบียบการแข�งขันนี้ต้ังแต�วันที่ประกาศเป�นต�นไป 

จนเสร็จสิ้นการแข�งขันฟุตบอลรายการ  “สมุทรปราการ ยูธซอคเกอร�คัพ” 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

                                                                         นายพูลผล  อัศวเหม 

                                                              นายกสมาคมกีฬาแห�งจังหวัดสมุทรปราการ 

                              ประธานคณะกรรมการจัดการแข�งขันฟุตบอลรายการ “สมุทรปราการ ยูธซอคเกอร�คัพ” 


