
 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ 2012” 

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

ข้อ ๑.  ประเภทประชาชนทัว่ไป         

 ๑.๑  จ านวนนกักีฬาและเจ้าหน้าที่         

        ๑.๑.๑  ให้สง่นกักีฬาเข้าแขง่ขนัได้ทีมละไม่น้อยกวา่ ๑๕ คน และไม่เกิน ๒๒ คน       

        ๑.๑.๒  ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จดัการทีม,ผู้ ฝึกสอน,ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่

 ๑.๒  คณุสมบติัของนกักีฬา         

          ๑.๒.๑  ต้องเป็นผู้ มีสญัชาติไทย        

        ๑.๒.๒  เป็นผู้ มีทะเบียนบ้านอยูเ่ขตพืน้ท่ี จ.สมทุรปราการ ของทีมท่ีสง่เข้าร่วมการแขง่ขนั ก่อนเดือน

  มกราคม  ๒๕๕๕          

  ๑.๒.๓  เป็นผู้ศกึษาและเรียนอยูใ่นสถานศกึษาเขตพืน้ท่ี จ.สมทุรปราการของทีมท่ีสง่เข้าร่วมการ 

  แขง่ขนั ก่อนเดือน มกราคม  ๒๕๕๕        

  ๑.๒.๔  เป็นผู้ประกอบอาชีพท างานอยูใ่น จ.สมทุรปราการ ของทีมท่ีสง่เข้าร่วมการแขง่ขนั 

  (โดยดจูากบตัรประกนัสงัคม)        

  ๑.๒.๕  ห้ามนกัฟุตบอล  ไทยพรีเมียร์ลกี , ฟุตบอลลกี ดิวิชัน่1 , ฟุตบอลลกีภมิูภาค (ดิวิชัน่ 2)   

  ถ้วยพระราชทาน ก. และถ้วยพระราชทาน ข.       

  ๑.๒.๖  ห้ามบุคคลท่ีมีรายช่ือในบญัชีนกักีฬาฟุตบอลในฐานะตวัแทนชาติไทยตัง้แต่ รุ่นอาย ุ ๑๙  ปี  

  ขึน้ไป          

หมายเหต ุ กรณีท่ีตรวจสอบทัง้ก่อนและหลงัการแขง่ขนั หากพบวา่ทีมใดมีนกักีฬาขาดคณุสมบติัตามข้อ 

  ๑.๒ อยูใ่นทีมแม้แตค่นเดียวให้ปรับผลการแขง่ขนัท่ีผา่นมาของทีมนัน้เป็นแพ้ทัง้หมดและให้  

                 คณะกรรมการฯพิจารณาลงโทษแก่นกักีฬาที่ผิดคณุสมบติัของทีมนัน้ตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

 ๑.๓  เอกสารประกอบการแขง่ขนั         



  ๑.๓.๑  ใบสมคัรขอเข้าร่วมการแขง่ขนัของทีม พร้อมเงินคา่สมคัร(เงินประกนั) ๒,๐๐๐ บาท 

  ๑.๓.๒  แผงติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแวน่ตาด า (รูปถ่ายท่ีใสแ่วน่ตาต้องเห็นดวงตาที่ 

  ชดัเจน) ขนาด ๑ นิว้จ านวนคนละ ๒ รูป เป็นรูปถ่ายไม่เกิน ๑ ปี    

  ๑.๓.๓  ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง     

  ๑.๓.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง      

  ๑.๓.๕  ใบรับรองการประกอบอาชีพในเขตพืน้ท่ี จ.สมทุรปราการ (ดจูากบตัรประกนัสงัคม)  หรือ 

  ใบรับรองจากสถานศกึษาติดรูปถ่ายประทบัตราสถานศกึษา  และผู้ มีอ านาจลงรับรอง  (ใบแสดงผล

          การเรียน ไม่ใช่เอกสารการสมคัร)    

๒.  กติกาการแขง่ขนั  ให้ใช้กติกาการแขง่ขนัฟุต บอล ของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA) ซึง่สมาคมฟุตบอล     

แหง่ประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 

๓.  หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการแขง่ขนั        

 ๓.๑  รอบแรก  รับสมคัรทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัเพื่อคดัให้เหลอื 16 ทีมโดยใช้วิธีแพ้คดัออก รอบท่ีสอง ท าการ

แขง่ขนัโดยใช้วิธีแพ้คดัออกเพื่อหาทีมเข้าไปชิงชนะเลศิ   รอบชิงชนะเลศิ   ให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลศิแขง่ขนั

เข้าชิงต าแหนง่ชนะเลศิ และให้ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลศิ ท าการแขง่ขนัเพื่อครองต าแหนง่ท่ี ๓ การแขง่ขนัในรอบ

ท่ีสอง,รอบรองชนะเลศิ เม่ือหมดเวลาการแขง่ขนัแล้วผลปรากฏวา่ เสมอกนัในเวลาที่ แขง่ขนัตามปกติ ให้หาผู้ชนะ

ด้วยการใช้วิธีการเตะลกู ณ  จุดเตะโทษ เพื่อหาทีมชนะตอ่ไป โดยไม่มีการตอ่เวลาการแขง่ขนั การแขง่ขั น  การ

แขง่ขนัแบง่ออกเป็น ๒ คร่ึงๆ ละ ๔๕ นาท ีและพกัระหวา่งการแขง่ขนั ไม่เกิน  ๑๕ นาที (รอบชิงชนะเลศิ  ถ้า เสมอ

กนัเวลาปกติให้ตอ่เวลา ๒ คร่ึงๆ ละ ๑๕ นาที ถ้าเสมอกนัให้ใช้วิธีเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะ  

 ๓.๒  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั จะเลือ่นการแขง่ขนัของ คูแ่ขง่ขนัใดๆ ก็ตอ่เม่ือมีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้  เช่น 

สนามไม่อยูใ่นภาวะท่ีใช้ท าการแขง่ขนัได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการ จดัการแขง่ขนั  ในกรณีเช่ นนี ้ทีมท่ีต้อง

เข้าแขง่ขนัจะต้องรับทราบและปฏิบติัตาม โดยจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ มิได้ หากจะเลือ่นโดยเหตอ่ืุน นอกจากท่ี

กลา่วนีจ้ะต้องแจ้งให้ทีมท่ีเข้าแขง่ขนัทราบก่อนการแขง่ขนั ไม่น้อยกวา่ ๒๔ ชัว่โมง    

 ๓.๓  ก าหนดการแขง่ขนั ท่ีคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัได้ก า หนดไว้ ทีมตา่ง ๆ จะขอเปลีย่นแปลงไม่ได้ 

หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเร่ืองของก าหนดการแขง่ขนัให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการจดัการ

แขง่ขนัฯ  เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยติุ จะอุทธรณ์  

 ๓.๔  ทีมท่ีเข้าแขง่ขนัจะต้องจดัทีมฟุตบอลไปแขง่ขนัตามวนั  เวลา  และสนามแขง่ขนัท่ีได้ก า หนดไว้  ทีมใด

ลงสนามแขง่ขนัแล้ว เหลอืผู้ เลน่น้อยกวา่ ๗ คนในสนาม ให้ปรับทีมนัน้เป็นแพ้ ทีมใดถึงสนามแขง่ขนัแล้วจะต้องลง

สนามท าการแขง่ขนัตามเวลาที่ก า หนด หากทีมหนึง่ทีมใดไม่ลงท า การแขง่ขนัตามเวลาที่ก า หนด ให้ปรับเป็นแพ้



และให้ทีมคูแ่ขง่ขนัเป็นผู้ชนะผา่น หากไม่พร้อมจะลงสนามทัง้ ๒ ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทัง้คู ่ทีมใดท่ีถกูปรับเป็นแพ้ทกุ

กรณี  จะต้องถกูลงโทษปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึง่พนับาทถ้วน)  

 ๓.๕ ในวนัแขง่ขนัทีมใดเจตนาไม่ลงท า การแขง่ขนั หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแขง่ขนัตอ่ไปจน หมด

เวลาการแขง่ขนั หรือไม่เข้าแขง่ขนัตามรายการท่ีคณะกรรมการ จดัการแขง่ขนั ก าหนด  ถือวา่ทีมนัน้ผิดมารยาท

อยา่งร้ายแรง ให้ปรับทีมนัน้เป็นแพ้ในครัง้นัน้ และถกูลงโทษปรับเป็นเงิน  ๑,๐๐๐ บาท(หนึง่พนับาทถ้วน ) อาจ

พิจารณาตดัสทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้ตอ่ไปด้วย      

 ๓.๖  ให้ผู้จดัการทีมของทีมท่ีจะลงแขง่ขนัในวนันัน้ สง่บญัชีรายช่ื อนกักีฬา และเจ้าหน้าที่ โดยล า ดบั        

หมายเลขให้ตรงกบัหมายเลขท่ีสมคัรไว้ ตามแบบฟอร์มใบสง่ช่ือนกักีฬาลงแขง่ขนั โดยมีผู้ เลน่ไม่เกิน ๑๑ คน และ

ผู้ เลน่ส ารองไม่เกิน ๗ คน การสง่รายช่ือนีต้้องสง่ถึงคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั หรือเ จ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ด าเนินการแขง่ขนัก่อนเวลาการแขง่ขนั ๑ ชัว่โมงของทกุวนัท่ีมีการแขง่ขนั  ณ  สนามแขง่ขนัของคูน่ัน้ ๆ 

 ๓.๗  ถ้าปรากฏหลกัฐานวา่ทีมใดสง่ช่ือ หรือนามสกลุผู้ เลน่ปลอม สง่บญัชีรายช่ือท่ีมีลายมือช่ือผู้ เลน่ปลอ ม 

หรือจดัผู้ ท่ีขาดคณุสมบติั หรือผู้ไม่มีสทิธิตามระเบียบฯ นี ้ลงแขง่ขนั ให้ปรับทีมนัน้เป็นแพ้ในรอบนัน้ ไม่วา่จะมีการ

ประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยให้คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัประกาศระบุความผิด ทัง้ถอนสทิธิทีมนัน้ออกจากการ

แขง่ขนั            

 ๓.๘  คูแ่ขง่ขนัมีสทิธิท่ีจะขอตรวจบญัชีรายช่ือนกักีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคูแ่ขง่ขนัจากคณะกรรมการ

จดัการแขง่ขนั หรือเจ้าหน้าที่ได้           

 ๓.๙  การเปลีย่นตวัผู้ เลน่ให้เปลีย่นได้ ๓  คน  ผู้ เลน่ท่ีเปลีย่นตวัออกไปแล้ว  จะกลบัเข้ามาแขง่ขนัอีกไม่ได้

 ๓.๑๐  ตลอดเวลาการแขง่ขนั ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องประพฤติตนให้สมกบัเป็นนกักีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมท่ีดี  การ

ละเมิดกติกาการแขง่ขนัจะถกูผู้ตดัสินคาดโทษ (ใบเหลอืง) ๒ ครัง้ จะติดตอ่กนัหรือไม่ก็ตามให้งดลงท า การแขง่ขนั

ในครัง้ตอ่ไป ๑ ครัง้ หรือผู้ตดัสนิให้ออกจากการแขง่ขนั (ใบแดง) ให้ถือวา่เป็นความผิดอยา่งร้ายแรง ให้งดลง ท า

การแขง่ขนัในนดัตอ่ไปอยา่งน้อย ๑ ครัง้ (ใบเหลอืง ปรับ ๕๐ บาท, ใบแดงปรับ ๑๐๐ บาท)   

 ๓.๑๑  นกักีฬาคนใดท่ีถกูผู้ตดัสนิให้ออก (ใบแดง) หรือถกูคาดโทษ (ใบเหลอืง ) ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทีม               

ท่ีถกูผู้ตดัสนิลงโทษ จะมีผลติดตอ่สบืเน่ืองไปถึงการแขง่ขนัรอบตอ่ไปด้วย     

 ๓.๑๒  ระเบียบการพิจารณามารยาท วินยั และข้อประท้วงที่ประกาศใช้แล้วเป็นสว่นหนึง่ของระเบียบ                 

การแขง่ขนันี ้ทีมท่ีเข้าแขง่ขนั เจ้าหน้าที่ นกักีฬาต้องปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด     

 ๓.๑๓  การปฏิ บติัตามระเบียบการแขง่ขั นให้คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ด า เนินการให้เป็นไปตาม                 

ระเบียบฯนี ้การพิจารณาโทษของนกักีฬาและทีมท่ีเข้าแขง่ขนั หรือพิจารณาการกระท า อนัใดท่ีมีการละเมิดซึง่ไม่

ปรากฏอยูใ่นระเบียบฯ นี ้รวมทัง้การพิจารณารายงานของผู้ตดัสนิท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติในการแขง่ขนัให้เป็นหน้าที่



ของคณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณานัน้เป็นสิน้สดุ ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องปฏิบติัตามระเบียบการ

แขง่ขนันี ้เจ้าหน้าที่  นกักีฬาของทีมท่ีเข้าแขง่ขนัฯ จะต้องทราบจะอ้างวา่ไม่ทราบระเบียบฯนีด้้วยประการใด ๆ มิได้ 

๔.  การแตง่กายของนกักีฬา         

 ๔.๑  ผู้ เลน่แตล่ะทีม ต้องแตง่กายให้เรียบร้อยเหมือนกนั (ยกเว้นผู้ รักษาประตู ) ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมคัร 

หรือแจ้งในการประชุมผู้จดัการทีมก่อนก ารแขง่ขนั และต้องติดหมายเลขประจ า ตวั ทางด้านหน้า และหลงัเสือ้      

พร้อมทัง้หมายเลขท่ีขา กางเกงแขง่ขนัให้ชดัเจนตามท่ีได้ระบุหมายเลขของผู้ เลน่แตล่ะคนไว้ในใบสมคัร โดย

หมายเลขท่ีหน้าอกเสือ้ และท่ีขากางเกง ต้องมี สว่นสงูไม่น้อยกวา่ ๑๐ ซ.ม. สว่นด้านหลงัเสือ้ ต้องมีสว่นสงูไม่น้อย

กวา่ ๒๕ ซ.ม.  ผู้ เลน่ท่ีไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกบัในทะเบียนใบ สมคัรโดยเจตนาทจุริต หรือไม่มี

เหตอุนัควร หาก ลงไปแขง่ขนั และมีผู้ประท้วง ให้ คณะกรรมกา รจดัการแขง่ขนั หรือคณะกรรมการด า เนินการ

แขง่ขนัปรับทีมนัน้เป็นแพ้ และไม่จดัให้ท าการแขง่ขนัในรอบตอ่ไป ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตดัสนิทราบก่อนลงท า การ

แขง่ขนั และผู้ตดัสนิได้บนัทกึลงในรายงานไว้แล้ว                   

 ๔.๒  ในกรณีชุดแขง่ขนัมีสคีล้ายคลงึกนั ให้ทีมท่ีมีช่ืออยูห่ลงัคูแ่ขง่ขนัเปลีย่นชุดแขง่ขนั ทัง้นี ้โดยการ    

พิจารณาของผู้ตดัสนิท่ีท าหน้าที่ในคูน่ัน้ ๆ และผู้ ท่ีเป็นหวัหน้าชุด ต้องติดเคร่ืองหมายท่ีแขนเสือ้ด้านซ้ายให้ชดัเจน   

๕.  มารยาทของนกักีฬา          

 ตลอดเวลาการแขง่ขนั  นกักีฬาทกุคนจะต้องประพฤติตนให้สมกบัความเป็นนกักีฬาที่ดี และต้องปฏิบติัตาม

กติกาการแขง่ขนัฟุตบอลของสหพนัธ์ฟุตบอล นานาชาติ  (FIFA) และระเบียบการแขง่ขนัฟุตบอลของสมาคม

ฟุตบอลแหง่ประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแขง่ขนั หรือระเบียบการแขง่ขนัจนถึงกบัผู้ตดัสนิสัง่ยติุการแขง่ขนั

ให้ถือวา่เป็นความผิดอยา่งร้ายแรง ให้มีการพิจารณาโทษตามระเบียบ                     

๖. การยื่นประท้วง  ให้ทีมท่ียื่นประท้วงปฏิบติัดงันี ้       

 ๖.๑  ยื่นประท้วงตอ่คณุสมบติัของนกักีฬา        

         ให้ผู้จดัการทีมหรือผู้แทนฯ ยื่นประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐานก่อนการแขง่ขนัแตล่ะครัง้

         พร้อมด้วยวางเงินประกนัการประท้วง ๑,๐๐๐ บาท (หนึง่พนับาทถ้วน) ส าหรับการประท้วงเร่ือง   

         คณุสมบติัผู้ เลน่ ให้เป็นไปตามข้อ ๑.๒        

 ๖.๒ ยื่นประท้วงทางเทคนิคกีฬา         

        ให้ผู้จดัการทีมหรือผู้แทนฯ ยื่นประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมด้วยวางเงินประกนัการประท้วง      

          ๑,๐๐๐ บาท (หนึง่พนับาทถ้วน) ภายในเวลา ๒ ชัว่โมง หลงัเสร็จสิน้การแขง่ขนั    

   หมายเหต ุ ๑.  เงินประกนัการประท้วงทัง้สองกรณีจะคืนให้เม่ือการประท้วงเป็นผล   

                    ๒.  หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกนัเข้าเป็นเงินสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนั  



๗.. อุปกรณ์การแขง่ขนั ลกูฟุตบอลท่ีใช้ในการแขง่ขนัฟุตบอลกีฬาแหง่ชาตินี ้ให้ใช้ลกูฟุตบอลท่ีสหพนัธ์ฟุตบอล

นานาชาติ (FIFA) ให้การรับรอง หรือสมาคมฟุตบอลแหง่ประเทศไทยฯ (F.A.T.) ให้การรับรอง 

๘.  รางวลัการแขง่ขนั   

  -  ชนะเลศิการแขง่ขนัจะได้รับถ้วยและเงินรางวลั จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

  -  รองชนะเลศิอนัดบั ๑ จะได้รับถ้วยและเงินรางวลั จ านวน  ๒๕,๐๐๐ บาท 

  - รองชนะเลศิอนัดบั ๒ จะได้รับถ้วยและเงนิรางวลั จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

  - ผู้ท าประตสูงูสดุจะได้รับถ้วยและเงินรางวลั จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

๙.  หากมีปัญหาอ่ืนใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี ้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ค าตดัสนิ

ของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัถือเป็นสิน้สดุจะอุทธรณ์ ใดๆ  ไม่ได้ทัง้สิน้ 

๑๐. การถือปฏิบติัตามระเบียบการแขง่ขนั  

   ๑๐.๑ การถือปฏิบติัตามระเบียบการแขง่ขนัฯและข้อแก้ไขเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมอ่ืนใดท่ี คณะกรรมการฯแจ้ง
และประกาศให้ทราบ สโมสร ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจ าทีม และนกักีฬาฟุตบอลทกุคน จะต้องทราบ
และถือปฏิบติัทกุป ระการจะอ้างวา่ได้ด าเนินการไปโดยไม่ทราบมิได้และหากมีเหตกุารณ์ใดๆท่ีอาจเกิดขึน้โดย
ระเบียบการแขง่ขนันีมิ้ได้ระบุ ถือปฏิบติัไว้ให้เป็นดลุยพินิจ และอ านาจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯพิจารณา
ตดัสนิชีข้าด        
๑๑.  การใช้ระเบียบการแขง่ขนันี ้
              มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจดัการแขง่ขนัฯ รักษาระเบียบการแขง่ขนันี ้ตัง้แตว่นัท่ีประกาศเป็นต้น

ไป จนเสร็จสิน้การแขง่ขนัฟุตบอล รายการ    “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ”  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕  

 

                                                                                           (นายพลูผล   อศัวเหม) 

                                นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัสมทุรปราการ 

         ประธานคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฟุตบอลรายการ “สมทุรปราการ เอฟ.เอ. คพั”  


