ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอล “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ 2012”
............................................................................................
ข้ อ ๑. ประเภทประชาชนทัว่ ไป
๑.๑ จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
๑.๑.๑ ให้ สง่ นักกีฬาเข้ าแข่งขันได้ ทีมละไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๒๒ คน
๑.๑.๒ ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ได้ ๔ คน ประกอบด้ วย ผู้จดั การทีม,ผู้ฝึกสอน,ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและเจ้ าหน้ าที่
๑.๒ คุณสมบัติของนักกีฬา
๑.๒.๑ ต้ องเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
๑.๒.๒ เป็ นผู้มีทะเบียนบ้ านอยูเ่ ขตพื ้นที่ จ.สมุทรปราการ ของทีมที่สง่ เข้ าร่วมการแข่งขัน ก่อนเดือน
มกราคม ๒๕๕๕
๑.๒.๓ เป็ นผู้ศกึ ษาและเรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษาเขตพื ้นที่ จ.สมุทรปราการของทีมที่สง่ เข้ าร่วมการ
แข่งขัน ก่อนเดือน มกราคม ๒๕๕๕
๑.๒.๔ เป็ นผู้ประกอบอาชีพทางานอยูใ่ น จ.สมุทรปราการ ของทีมที่สง่ เข้ าร่วมการแข่งขัน
(โดยดูจากบัตรประกันสังคม)
๑.๒.๕ ห้ ามนักฟุตบอล ไทยพรี เมียร์ ลกี , ฟุตบอลลีก ดิวิชนั่ 1 , ฟุตบอลลีกภูมิภาค (ดิวิชนั่ 2)
ถ้ วยพระราชทาน ก. และถ้ วยพระราชทาน ข.
๑.๒.๖ ห้ ามบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีนกั กีฬาฟุตบอลในฐานะตัวแทนชาติไทยตังแต่
้ รุ่นอายุ ๑๙ ปี
ขึ ้นไป
หมายเหตุ กรณีที่ตรวจสอบทังก่
้ อนและหลังการแข่งขัน หากพบว่าทีมใดมีนกั กีฬาขาดคุณสมบัติตามข้ อ
๑.๒ อยูใ่ นทีมแม้ แต่คนเดียวให้ ปรับผลการแข่งขันที่ผา่ นมาของทีมนันเป็
้ นแพ้ ทงหมดและให้
ั้
คณะกรรมการฯพิจารณาลงโทษแก่นกั กีฬาที่ผิดคุณสมบัติของทีมนันตามควรแก่
้
กรณีตอ่ ไป
๑.๓ เอกสารประกอบการแข่งขัน

๑.๓.๑ ใบสมัครขอเข้ าร่วมการแข่งขันของทีม พร้ อมเงินค่าสมัคร(เงินประกัน) ๒,๐๐๐ บาท
๑.๓.๒ แผงติดรูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดา (รูปถ่ายที่ใส่แว่นตาต้ องเห็นดวงตาที่
ชัดเจน) ขนาด ๑ นิ ้วจานวนคนละ ๒ รูป เป็ นรูปถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
๑.๓.๓ สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๑.๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้ านพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๑.๓.๕ ใบรับรองการประกอบอาชีพในเขตพื ้นที่ จ.สมุทรปราการ (ดูจากบัตรประกันสังคม) หรื อ
ใบรับรองจากสถานศึกษาติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา และผู้มีอานาจลงรับรอง (ใบแสดงผล
การเรี ยน ไม่ใช่เอกสารการสมัคร)
๒. กติกาการแข่งขัน ให้ ใช้ กติกาการแข่งขันฟุต บอล ของสหพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึง่ สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ ได้ ประกาศใช้ แล้ ว
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
๓.๑ รอบแรก รับสมัครทีมเข้ าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดให้ เหลือ 16 ทีมโดยใช้ วิธีแพ้ คดั ออก รอบที่สอง ทาการ
แข่งขันโดยใช้ วิธีแพ้ คดั ออกเพื่อหาทีมเข้ าไปชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ ให้ ทีมที่ ชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขัน
เข้ าชิงตาแหน่งชนะเลิศ และให้ ทีมที่แพ้ ในรอบรองชนะเลิศ ทาการแข่งขันเพื่อครองตาแหน่งที่ ๓ การแข่งขันในรอบ
ที่สอง,รอบรองชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ วผลปรากฏว่า เสมอกันในเวลาที่ แข่งขันตามปกติ ให้ หาผู้ชนะ
ด้ วยการใช้ วิธีการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาทีมชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน การแข่งขั น การ
แข่งขันแบ่งออกเป็ น ๒ ครึ่งๆ ละ ๔๕ นาที และพักระหว่างการแข่งขัน ไม่เกิน ๑๕ นาที (รอบชิงชนะเลิศ ถ้ า เสมอ
กันเวลาปกติให้ ตอ่ เวลา ๒ ครึ่งๆ ละ ๑๕ นาที ถ้ าเสมอกันให้ ใช้ วิธีเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะ
๓.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลือ่ นการแข่งขันของ คูแ่ ข่งขันใดๆ ก็ตอ่ เมื่อมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้น เช่น
สนามไม่อยูใ่ นภาวะที่ใช้ ทาการแข่งขันได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน ในกรณีเช่ นนี ้ ทีมที่ต้อง
เข้ าแข่งขันจะต้ องรับทราบและปฏิบตั ิตาม โดยจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้ หากจะเลือ่ นโดยเหตุอื่น นอกจากที่
กล่าวนี ้จะต้ องแจ้ งให้ ทีมที่เข้ าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชัว่ โมง
๓.๓ กาหนดการแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ กา หนดไว้ ทีมต่าง ๆ จะขอเปลีย่ นแปลงไม่ได้
หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในเรื่ องของกาหนดการแข่งขันให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ เป็ นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นยุติ จะอุทธรณ์
๓.๔ ทีมที่เข้ าแข่งขันจะต้ องจัดทีมฟุตบอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้ กา หนดไว้ ทีมใด
ลงสนามแข่งขันแล้ ว เหลือผู้เล่นน้ อยกว่า ๗ คนในสนาม ให้ ปรับทีมนันเป็
้ นแพ้ ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้ วจะต้ องลง
สนามทาการแข่งขันตามเวลาที่กา หนด หากทีมหนึง่ ทีมใดไม่ลงทา การแข่งขัน ตามเวลาที่กา หนด ให้ ปรับเป็ นแพ้

และให้ ทีมคูแ่ ข่งขันเป็ นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้ อมจะลงสนามทัง้ ๒ ทีม ให้ ปรับเป็ นแพ้ ทงคู
ั ้ ่ ทีมใดที่ถกู ปรับเป็ นแพ้ ทกุ
กรณี จะต้ องถูกลงโทษปรับเป็ นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน)
๓.๕ ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงทา การแข่งขัน หรื อแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจน หมด
เวลาการแข่งขัน หรื อไม่เข้ าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน กาหนด ถือว่าทีมนันผิ
้ ดมารยาท
อย่างร้ ายแรง ให้ ปรับทีมนันเป็
้ นแพ้ ในครัง้ นัน้ และถูกลงโทษปรับเป็ นเงิน

๑,๐๐๐ บาท(หนึง่ พันบาทถ้ วน ) อาจ

พิจารณาตัดสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันในครัง้ ต่อไปด้ วย
๓.๖ ให้ ผ้ จู ดั การทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนัน้ ส่งบัญชีรายชื่

อนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่ โดยลา ดับ

หมายเลขให้ ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตามแบบฟอร์ มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผ้ เู ล่นไม่เกิน ๑๑ คน และ
ผู้เล่นสารองไม่เกิน ๗ คน การส่งรายชื่อนี ้ต้ องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อเ จ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ดาเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน ๑ ชัว่ โมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคูน่ นั ้ ๆ
๓.๗ ถ้ าปรากฏหลักฐานว่าทีมใดส่งชื่อ หรื อนามสกุลผู้เล่นปลอม ส่งบัญชีรายชื่อที่มีลายมือชื่อผู้เล่นปลอ ม
หรื อจัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรื อผู้ไม่มีสทิ ธิตามระเบียบฯ นี ้ ลงแข่งขัน ให้ ปรับทีมนันเป็
้ นแพ้ ในรอบนัน้ ไม่วา่ จะมีการ
ประท้ วงหรื อไม่ก็ตาม โดยให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศระบุความผิด ทังถอนสิ
้
ทธิทีมนันออกจากการ
้
แข่งขัน
๓.๘ คูแ่ ข่งขันมีสทิ ธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรื อทะเบียนรูปถ่ายของคูแ่ ข่งขันจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน หรื อเจ้ าหน้ าที่ได้
๓.๙ การเปลีย่ นตัวผู้เล่นให้ เปลีย่ นได้ ๓ คน ผู้เล่นที่เปลีย่ นตัวออกไปแล้ ว จะกลับเข้ ามาแข่งขันอีกไม่ได้
๓.๑๐ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้ าแข่งขันต้ องประพฤติตนให้ สมกับเป็ นนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีมที่ดี การ
ละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตดั สินคาดโทษ (ใบเหลือง) ๒ ครัง้ จะติดต่อกันหรื อไม่ก็ตามให้ งดลงทา การแข่งขัน
ในครัง้ ต่อไป ๑ ครัง้ หรื อผู้ตดั สินให้ ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ ถือว่าเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรง ให้ งดลง ทา
การแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้ อย ๑ ครัง้ (ใบเหลือง ปรับ ๕๐ บาท, ใบแดงปรับ ๑๐๐ บาท)
๓.๑๑ นักกีฬาคนใดที่ถกู ผู้ตดั สินให้ ออก (ใบแดง) หรื อถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจ้ าหน้ าที่ทีม
ที่ถกู ผู้ตดั สินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้ วย
๓.๑๒ ระเบียบการพิจารณามารยาท วินยั และข้ อประท้ วงที่ประกาศใช้ แล้ วเป็ นส่วนหนึง่ ของระเบียบ
การแข่งขันนี ้ ทีมที่เข้ าแข่งขัน เจ้ าหน้ าที่ นักกีฬาต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
๓.๑๓ การปฏิ บัติตามระเบียบการแข่งขั นให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดา เนินการให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบฯนี ้ การพิจารณาโทษของนักกีฬาและทีมที่เข้ าแข่งขัน หรื อพิจารณาการกระทา อันใดที่มีการละเมิดซึง่ ไม่
ปรากฏอยูใ่ นระเบียบฯ นี ้ รวมทังการพิ
้
จารณารายงานของผู้ตดั สินที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขันให้ เป็ นหน้ าที่

ของคณะกรรมการฯ เป็ นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณานันเป็
้ นสิ ้นสุด ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบการ
แข่งขันนี ้ เจ้ าหน้ าที่ นักกีฬาของทีมที่เข้ าแข่งขันฯ จะต้ องทราบจะอ้ างว่าไม่ทราบระเบียบฯนี ้ด้ วยประการใด ๆ มิได้
๔. การแต่งกายของนักกีฬา
๔.๑ ผู้เล่นแต่ละทีม ต้ องแต่งกายให้ เรี ยบร้ อยเหมือนกัน (ยกเว้ นผู้ รักษาประตู ) ตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบสมัคร
หรื อแจ้ งในการประชุมผู้จดั การทีมก่อนก ารแข่งขัน และต้ องติดหมายเลขประจา ตัว ทางด้ านหน้ า และหลังเสื ้อ
พร้ อมทังหมายเลขที
้
่ขา กางเกงแข่งขันให้ ชดั เจนตามที่ได้ ระบุหมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ ในใบสมัคร โดย
หมายเลขที่หน้ าอกเสื ้อ และที่ขากางเกง ต้ องมี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซ.ม. ส่วนด้ านหลังเสื ้อ ต้ องมีสว่ นสูงไม่น้อย
กว่า ๒๕ ซ.ม. ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลข หรื อติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบ สมัครโดยเจตนาทุจริ ต หรื อไม่มี
เหตุอนั ควร หาก ลงไปแข่งขัน และมีผ้ ปู ระท้ วง ให้ คณะกรรมกา รจัดการแข่งขัน หรื อคณะกรรมการดา เนินการ
แข่งขันปรับทีมนันเป็
้ นแพ้ และไม่จดั ให้ ทาการแข่งขันในรอบต่อไป ยกเว้ น จะได้ แจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบก่อนลงทา การ
แข่งขัน และผู้ตดั สินได้ บนั ทึกลงในรายงานไว้ แล้ ว
๔.๒ ในกรณีชุดแข่งขันมีสคี ล้ ายคลึงกัน ให้ ทีมที่มีชื่ออยูห่ ลังคูแ่ ข่งขันเปลีย่ นชุดแข่งขัน ทังนี
้ ้ โดยการ
พิจารณาของผู้ตดั สินที่ทาหน้ าที่ในคูน่ นั ้ ๆ และผู้ที่เป็ นหัวหน้ าชุด ต้ องติดเครื่ องหมายที่แขนเสื ้อด้ านซ้ ายให้ ชดั เจน
๕. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้ องประพฤติตนให้ สมกับความเป็ นนักกีฬาที่ดี และต้ องปฏิบตั ิตาม
กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ ฟุตบอล นานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรื อระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้ตดั สินสัง่ ยุติการแข่งขัน
ให้ ถือว่าเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรง ให้ มีการพิจารณาโทษตามระเบียบ
๖. การยื่นประท้ วง ให้ ทีมที่ยื่นประท้ วงปฏิบตั ิดงั นี ้
๖.๑ ยื่นประท้ วงต่อคุณสมบัติของนักกีฬา
ให้ ผ้ จู ดั การทีมหรื อผู้แทนฯ ยื่นประท้ วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมหลักฐานก่อนการแข่งขันแต่ละครัง้
พร้ อมด้ วยวางเงินประกันการประท้ วง ๑,๐๐๐ บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน) สาหรับการประท้ วงเรื่ อง
คุณสมบัติผ้ เู ล่น ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๑.๒
๖.๒ ยื่นประท้ วงทางเทคนิคกีฬา
ให้ ผ้ จู ดั การทีมหรื อผู้แทนฯ ยื่นประท้ วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมด้ วยวางเงินประกันการประท้ วง
๑,๐๐๐ บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน) ภายในเวลา ๒ ชัว่ โมง หลังเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน
หมายเหตุ ๑. เงินประกันการประท้ วงทังสองกรณี
้
จะคืนให้ เมื่อการประท้ วงเป็ นผล
๒. หากการประท้ วงไม่เป็ นผลให้ ริบเงินประกันเข้ าเป็ นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

๗.. อุปกรณ์การแข่งขัน ลูกฟุตบอลที่ใช้ ในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาตินี ้ ให้ ใช้ ลกู ฟุตบอลที่สหพันธ์ ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) ให้ การรับรอง หรื อสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.) ให้ การรับรอง
๘. รางวัลการแข่งขัน
-

ชนะเลิศการแข่งขันจะได้ รับถ้ วยและเงินรางวัล จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

-

รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้ รับถ้ วยและเงินรางวัล จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้ รับถ้ วยและเงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ผู้ทาประตูสงู สุดจะได้ รับถ้ วยและเงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท

๙. หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คาตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นสิ ้นสุดจะอุทธรณ์ ใดๆ ไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
๑๐. การถือปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขัน
๑๐.๑ การถือปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันฯและข้ อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ คณะกรรมการฯแจ้ ง
และประกาศให้ ทราบ สโมสร ผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน เจ้ าหน้ าที่ประจาทีม และนักกีฬาฟุตบอลทุกคน จะต้ องทราบ
และถือปฏิบตั ิทกุ ป ระการจะอ้ างว่าได้ ดาเนินการไปโดยไม่ทราบมิได้ และหากมีเหตุการณ์ใดๆที่อาจเกิดขึ ้นโดย
ระเบียบการแข่งขันนี ้มิได้ ระบุ ถือปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นดุลยพินิจ และอานาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพิจารณา
ตัดสินชี ้ขาด
๑๑. การใช้ ระเบียบการแข่งขันนี ้
มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ รักษาระเบียบการแข่งขันนี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ประกาศเป็ นต้ น
ไป จนเสร็ จสิ ้นการแข่งขันฟุตบอล รายการ “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

(นายพูลผล อัศวเหม)
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ”

