
 

ระเบยีบการแขง่ขนัฟตุบอลรุน่อาวโุส (VIP) 

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

ข้อ ๑.  ประเภทอาวุโส             

 ๑.๑  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่         

        ๑.๑.๑  ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๒๐ คน       

        ๑.๑.๒  ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้ ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม,ผู้ฝึกสอน,ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ี

 ๑.๒  คุณสมบัติของนักกีฬา         

          ๑.๒.๑  ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย        

        ๑.๒.๒  เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่เขตพื้นท่ี จ.สมุทรปราการ ของทีมท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า

  ๑ ปี กรณีท่ีเป็นข้าราชการท่ีย้ายสถานท่ีท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่มิได้ย้ายทะเบียนบ้าน ให้

  ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรอง      

  ๑.๒.๓  ให้นักกีฬาในทีมมีจ านวนตามอายุและใช้หมายเลขประจ าตัว ดังน้ี   

   ๑.๒.๓.๑  ผู้รักษาประตู ๒ คนใช้หมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ เท่านั้น (อายุอยู่ในกลุ่มใดก็ได้)

   ๑.๒.๓.๒  ผู้เล่นอายุ ๔๐-๔๔ ปี ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๕ คนและลงแข่งพร้อมกันได้ไม่เกิน 

            ๓ คน ใช้หมายเลข ๓-๗ เท่านัน้       

   ๑.๒.๓.๓  ผู้เล่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๗ คนและลงแข่งพร้อมกันได้ไม่เกิน 

            ๔ คน ใช้หมายเลข ๘-๑๔ เท่านั้น       

   ๑.๒.๓.๔  ผู้เล่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๖ คนและลงแข่งพร้อมกันได้ท้ังหมด 

            ใช้หมายเลข ๑๕-๒๐ เท่านั้น          

   หมายเหตุ  ทุกกลุ่มอายุหากมีการเปล่ียนตัวข้ามกลุ่มให้นับเป็นการเปล่ียนตัว ตามข้อก าหนด

เปล่ียนตัวได้ ๔ คน             

 ๑.๓  เอกสารประกอบการแข่งขัน         



  ๑.๓.๑  ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม       

  ๑.๓.๒  แผงติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า (รูปถ่ายท่ีใส่แว่นตาต้องเห็นดวงตาที่ 

  ชัดเจน) ขนาด ๑ น้ิวจ านวนคนละ ๒ รูป เป็นรูปถ่ายไม่เกิน ๑ ปี    

  ๑.๓.๓  ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

  ๑.๓.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง      

    

๒.  กติกาการแข่งขัน  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอล    

แห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 

๓.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน        

 ๓.๑  รอบแรก  รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน ๘  ทีม แบ่งเป็น ๒ สายมาแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก 

รอบท่ีสอง ท าการแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออกเพื่อหาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศ  รอบชิงชนะเลิศ  ให้ทีมท่ีชนะในรอบรอง

ชนะเลิศแข่งขันเข้าชิงต าแหน่งชนะเลิศ และให้ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ท าการแข่งขันเพื่อครองต าแหน่งท่ี ๓ 

การแข่งขันในรอบท่ีสอง,รอบรองชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วผลปรากฏว่า เสมอกันในเวลาท่ีแข่งขัน

ตามปกติ ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาทีมชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน

การแข่งขนั  การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๔๕ นาที และพักระหว่างการแข่งขัน ไม่เกิน ๑๕ นาที (รอบชิง

ชนะเลิศ  ถ้าเสมอกันเวลา 

 ๓.๒  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเล่ือนการแข่งขันของ คู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น  เช่น 

สนามไม่อยู่ในภาวะท่ีใช้ท าการแข่งขันได้   ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในกรณีเช่นน้ี ทีมท่ีต้อง

เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ หากจะเล่ือนโดยเหตุอื่น นอกจาก

ท่ีกล่าวน้ีจะต้องแจ้งให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง    

 ๓.๓  ก าหนดการแข่งขัน ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้ ทีมต่าง ๆ จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได้ 

หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเร่ืองของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันฯ  เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์  

 ๓.๔  ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตบอลไปแข่งขันตามวัน  เวลา  และสนามแข่งขันท่ีได้ก าหนดไว้    ทีม

ใดลงสนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า ๗ คนในสนาม ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้วจะต้อง

ลงสนามท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด หากทีมหน่ึงทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับเป็นแพ้

และให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมจะลงสนามท้ัง ๒ ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ท้ังคู่ ทีมใดท่ีถูกปรับเป็นแพ้ทุก

กรณี  จะต้องถูกลงโทษปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) และจะต้องท าการแข่งขันตามก าหนดการ



แข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติด้วย          

 ๓.๕  ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาท่ีจะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมด

เวลาการแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด  ถือว่าทีมน้ันผิดมารยาท

อย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ในครั้งน้ัน และถูกลงโทษปรับเป็นเงิน  ๑,๐๐๐ บาท(หน่ึงพันบาทถ้วน) อาจ

พิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปด้วย      

 ๓.๖  ให้ผู้จัดการทีมของทีมท่ีจะลงแข่งขันในวันน้ัน ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี โดยล าดับ        

หมายเลขให้ตรงกับหมายเลขท่ีสมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน ๑๑ คน และ

ผู้เล่นส ารองไม่เกิน ๗ คน การส่งรายชื่อน้ีต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ด าเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน ๑ ชั่วโมงของทุกวันท่ีมีการแข่งขัน  ณ  สนามแข่งขันของคู่น้ัน ๆ 

 ๓.๗  ถ้าปรากฏหลักฐานว่าทีมใดส่งชื่อ หรือนามสกุลผู้เล่นปลอม ส่งบัญชีรายชื่อท่ีมีลายมือชื่อผู้เล่นปลอม 

หรือจัดผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ หรือผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบฯ น้ี ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ในรอบน้ัน ไม่ว่าจะมีการ

ประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศระบุความผิด ท้ังถอนสิทธิทีมน้ันออกจากการ

แข่งขัน            

 ๓.๘  คู่แข่งขันมีสิทธิท่ีจะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ได้           

 ๓.๙  การเปล่ียนตัวผู้เล่นให้เปล่ียนได้ ๓  คน  ผู้เล่นท่ีเปล่ียนตัวออกไปแล้ว  จะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้

 ๓.๑๐  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีดี  การ

ละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) ๒ ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้งดลงท าการแข่งขัน

ในครั้งต่อไป ๑ ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงท า

การแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย ๑ ครั้ง        

 ๓.๑๑  นักกีฬาคนใดท่ีถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจ้าหน้าท่ีทีม               

ท่ีถูกผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเน่ืองไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย     

 ๓.๑๒  ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงท่ีประกาศใช้แล้วเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบ                 

การแข่งขันน้ี ทีมท่ีเข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักกีฬาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด     

 ๓.๑๓  การปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ด าเนินการให้เป็นไปตาม                 

ระเบียบฯน้ี การพิจารณาโทษของนักกีฬาและทีมท่ีเข้าแข่งขัน หรือพิจารณาการกระท าอันใดท่ีมีการละเมิดซึ่งไม่

ปรากฏอยู่ในระเบียบฯ น้ี รวมท้ังการพิจารณารายงานของผู้ตัดสินท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขันให้เป็นหน้าท่ี

ของคณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเป็นส้ินสุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการ

แข่งขันน้ี เจ้าหน้าที่  นักกีฬาของทีมท่ีเข้าแข่งขันฯ จะต้องทราบจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบฯน้ีด้วยประการใด ๆ มิได้ 



๔.  การแต่งกายของนักกีฬา         

 ๔.๑  ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประต)ู ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร 

หรือแจ้งในการประชุมผู้จัดการทีมกอ่นการแข่งขัน และต้องติดหมายเลขประจ าตัว ทางด้านหน้า และหลังเส้ือ      

พร้อมท้ังหมายเลขท่ีขากางเกงแข่งขันให้ชัดเจนตามท่ีได้ระบุหมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร โดย

หมายเลขท่ีหน้าอกเส้ือ และท่ีขากางเกง ต้องมี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซ.ม. ส่วนด้านหลังเส้ือ ต้องมีส่วนสูงไม่น้อย

กว่า ๒๕ ซ.ม.  ผู้เล่นท่ีไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนาทุจริต หรือไม่มี

เหตุอันควร หากลงไปแข่งขัน และมีผู้ประท้วง ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการ

แข่งขันปรับทีมน้ันเป็นแพ้ และไม่จัดให้ท าการแข่งขันในรอบต่อไป ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงท าการ

แข่งขัน และผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว                   

 ๔.๒  ในกรณชีุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมท่ีมีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปล่ียนชุดแข่งขัน ท้ังน้ี โดยการ   

พิจารณาของผู้ตัดสินท่ีท าหน้าที่ในคู่น้ัน ๆ และผู้ท่ีเป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายท่ีแขนเส้ือด้านซ้ายให้ชัดเจน   

๕.  มารยาทของนักกีฬา          

 ตลอดเวลาการแข่งขัน  นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม

กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)   และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลของสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้ตัดสินส่ังยุติการแข่งขัน

ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้มีการพิจารณาโทษตามระเบียบ                     

๖. การยื่นประท้วง  ให้ทีมท่ียื่นประท้วงปฏิบัติดังน้ี        

 ๖.๑  ยื่นประท้วงต่อคุณสมบัติของนักกีฬา        

         ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนฯ ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง

         พรอ้มด้วยวางเงินประกันการประท้วง ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) ส าหรับการประท้วงเรื่อง   

         คุณสมบัติผู้เล่น ให้เป็นไปตามข้อ ๑.๒        

 ๖.๒ ยื่นประท้วงทางเทคนิคกีฬา         

        ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนฯ ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยวางเงินประกันการประท้วง       

          ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง หลังเสร็จส้ินการแข่งขัน   

   หมายเหตุ  ๑.  เงินประกันการประท้วงทั้งสองกรณีจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล   

                   ๒.  หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน  

๗.. อุปกรณ์การแข่งขัน  ลูกฟุตบอลท่ีใช้ในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติน้ี ให้ใช้ลูกฟุตบอลท่ีสหพันธ์ฟุตบอล

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



๘.  รางวัลการแข่งขัน   

  -  ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยจากนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

  -  รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับถ้วยจากนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

  - รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับถ้วยจากนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

๙.  หากมีปัญหาอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ค าตัดสิน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นส้ินสุดจะอุทธรณ์ ใดๆ  ไม่ได้ท้ังส้ิน 

๑๐. การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน  

   ๑๐.๑ การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯและข้อแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมอื่นใดท่ีคณะกรรมการฯแจ้ง
และประกาศให้ทราบ สโมสร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจ าทีม และนักกีฬาฟุตบอลทุกคน จะต้องทราบ
และถือปฏิบัติทุกประการจะอ้างว่าได้ด าเนินการไปโดยไม่ทราบมิได้และหากมีเหตุการณ์ใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นโดย
ระเบียบการแข่งขันน้ีมิได้ระบุ ถือปฏิบัติไว้ให้เป็นดุลยพินิจ และอ านาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพิจารณา
ตัดสินชี้ขาด        
๑๑.  การใช้ระเบียบการแข่งขันน้ี 
              มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ รักษาระเบียบการแข่งขันน้ี ต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้น

ไป จนเสร็จส้ินการแข่งขันฟุตบอล รายการ   “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ”  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  

 

                                                                                           (นายพูลผล   อัศวเหม) 

                                นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

         ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “สมุทรปราการ เอฟ.เอ. คัพ”  

 


