ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลรายการ สมุทรปราการ ลีก U12 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ มีปณิธานในการพัฒนาวงการฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการอย่าง
ยั่งยืน ในการนี้จึงมีแนวคิดจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ.2552-2554) เพื่อเปิด
โอกาสให้เ ยาวชนที่มีทักษะด้า นฟุตบอลได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่ อพัฒนาทักษะทางฟุตบอล อีก ทั้งเป็นการ
เสริมสร้างความเป็นน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลรายการ สมุทรปราการ ลีก U12 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1”
SAMUTPRAKAN LEAGUE U12
ข้อ 2

สิทธิในการแข่งขัน
2.1 รับสมัครทีมในนามสถานศึกษา หรืออะคาเดมี่ จำนวน 8 ทีม
2.2 รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม – 15 มีนาคม 64 ดาวโหลดใบสมัครที่ samutprakanfc.com หรือเฟสบุค๊
samutprakanfcacademy สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ โทร 090-410-0772
2.3 ค่าสมัคร 2,000 บาท เงินประกันทีม 1,000 บาท และค่าแข่งขันรายแมตช์ แมตช์ละ 1,500 บาท
2.4 การประชุมผู้จัดการทีม แต่ละทีมต้องส่งตัวแทนร่วมประชุม ตาม วันเวลา และสถานที่ ที่ฝ่าย
จัดการแข่งขัน สมุทรปราการ ลีก U12 กำหนด หากทีมใดไม่ร่วมประชุม ต้องปฎิบัติตามข้อตกลง
ตามมติที่ประชุมทุกประการ โดยไม่สามารถทำการประท้วงใดๆ ได้

ข้อ 3

จำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม
3.1 ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันไม่ต่ำกว่า 18 คน และไม่เกิน 20 คน
3.2 มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 5 คนประกอบด้วย
ผู้จัดการทีม
จำนวน 1
คน
หัวหน้าผู้ฝึกสอน จำนวน 1
คน
ผู้ฝึกสอน
จำนวน 2
คน
ผู้ประสานงาน จำนวน 1
คน
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ข้อ 4

คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน
4.1 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งในนามสถานศึกษา และอะคาเดมี่ เท่านั้น
4.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย (เกิด พ.ศ.2552-2554)และเป็นผู้มีบตั ร
ประจำตัวประชาชน
4.3 นักกีฬา 1 คนสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากมีรายชื่อซ้ำซ้อน
นักกีฬาคนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดการแข่งขัน โดยที่จะอ้างว่าผู้นำชื่อตนไปสมัครแข่ง โดยที่
ตนไม่ทราบไม่ได้

ข้อ 5

เอกสารการสมัคร
5.1 สถานศึกษา หรืออะคาเดมี่ ที่สมัครเข้าแข่งขัน สมุทรปราการ ลีก U12 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
เมื่อส่งเอกสารยังฝ่ายจัดแล้ว ถือว่าทางสถานศึกษา หรืออะคาเดมี่ รับทราบระเบียบการแข่งขัน
ชัดเจนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน โดยไม่สามารถอ้างว่า ไม่ทราบระเบียบ
การแข่งขันได้ และเมื่อฝ่ายจัดแจ้งขอความร่วมมือกับสถานศึกษา หรืออะคาเดมี่ ในการแถลง
ข่าว การจับสลากแข่งขัน และการประชุมทีม ทางสถานศึกษา หรืออะคาเดมี่ จะต้องส่งผู้แทนเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามที่ฝ่ายจัดกำหนด
5.2 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องลงนามโดยผู้อำนาจ สถานศึกษา หรืออะคาเดมี่ เท่านั้น ก่อนลง
นามจะต้องทราบถึงรายละเอียดในระเบียบการแข่งขันเป็นอย่างดีและยอมรับระเบียบในทุกๆข้อ
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
5.3 แผงติด รูปถ่า ยหน้า ตรงไม่สวมหมวก และแว่น ตาดำ (รูป ถ่ายที่ใส่แว่น ตาต้องเห็นดวงตาที่
ชัดเจน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวนคนละ 1 รูป เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี
5.4 สำเนาบัตรประชาชนของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม (ลงนามรับรองสำเนา)
5.5 เอกสารทุกชิ้นทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขัน
5.6 สามารถส่งเอกสารตัวจริงได้ที่ SPFC CENTER ชั้น 3 ศูนย์การค้าแจส เออร์เบิร์น ศรีนครินทร์
พร้อมชำรำเงินค่าสมัคร และประกันทีม
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ข้อ 6

การดำเนินการจัดการแข่งขัน กติกา และข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
6.1 แข่ ง ในระบบลี ก แบบพบกั น หมดที ม ละ 1 ครั ้ ง แข่ ง ขั น ที ่ ส นามศู น ย์ ฝ ึ ก ฟุ ต บอลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ (หมู่บ้านมัณฑนา ศรีนครินทร์ ) ครึ่งละ 25 นาที พัก 10 นาที (ไม่มีทดเวลาการ
แข่งขัน)
6.2 การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนได้ 3 ครั้งต่อเกม ตามรายชื่อที่ส่งกับฝ่ายจัด เปลี่ยนออกแล้วไม่
สามารถเปลี่ยนกลับเข้ามาได้อีกในเกมนั้นๆ
6.3 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ ได้แจ้งไว้ในใบ สมัคร
ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนเสื้อสำรองที่ฝ่ายจัดเตรียมให้
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัย
เกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ทำการแข่งขันได้ ตามความเห็น ของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ในกรณีเช่นนี้ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้ จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขัน
ทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6.5 กำหนดการแข่งขันที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดไว้ ทีมต่างๆ จะขอ เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกำหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็น
ยุติ
6.6 ให้แต่ละทีมรายงานตั วก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาทีและทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการ
แข่งขันหากเลยเวลา ที่กำหนด ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ (2-0) และให้แข่งขันให้ครบจำนวนแมตซ์ที่
เหลืออยู่
6.7 การแข่งขันทุกนัดนักกีฬาจะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาแสดงต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ถ้าไม่มีบัตร
มาแสดงจะไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน และไม่อนุญาตให้อยู่ในม้านั่งสำรองได้
6.8 การพิจารณาตัดสินของฝ่ายจัดถือเป็นข้อสิ้นสุด
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ข้อ 7

การพิจารณามารยาทและการลงโทษนักกีฬา
7.1 การสะสมการคาดโทษของผู้ตัดสิน
สะสมใบเหลืองครบ 2 ใบ
ให้พักการแข่งขัน 1 นัดการแข่งขัน
สะสมใบแดง 1 ใบ
ให้พักการแข่งขัน 1 นัดการแข่งขัน
หมายเหตุ:
หากนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมคนใดได้รับการคาดโทษใบเหลือง 2 ใบ ใน 1 นัด
การแข่งขัน ให้นับเป็นการสะสมใบแดง 1 ใบ
7.2 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงทำการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขัน ต่อไปจน
หมดเวลาการแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด ถือ
ว่าทีมนั้นผิดมารยาท อย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในครั้งนั้น และถูกลงโทษปรับเป็นเงิน
500 บาท อาจ พิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปด้วย
7.3 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี
การละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
ให้งดลงทำการแข่งขัน ในครั้งต่อไป 1 ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่า
เป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงทำการแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และจะพิจารณา
มารยาท ตามความผิดที่นักกีฬาได้กระทำ (ใบเหลือง ปรับ 100 บาท, ใบแดงปรับ 200 บาท) โดย
ทางต้นสังกัดต้องจ่ายค่าปรับนักกีฬาตามที่กฎกำหนดเสียก่อน นักกีฬาจึงจะลงเล่นอีกครั้งได้
7.4 กรณีที่ผู้ตัดสินเชิญเจ้าหน้าที่ทีมออกจากเขตเทคนิคเนื่องจากมีพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น
การไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ด่าทอ ต่างๆ นั้นจะต้อง
พักการปฏิบัติหน้าที่ในรายการต่อไปอีกอย่างน้อย 1 นัด และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะ
รายงานการปฏิบัติตัวไปยังต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ต่อไป หากกลับมาทาหน้าที่และถูกเชิญออก
จากเขตเทคนิคอีกเป็นครั้งที่ 2 ให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขัน

ข้อ 8

การคิดคะแนน
ทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้คะแนน 3 คะแนน ถ้าทั้งคู่เสมอกันจะได้ทีมละ 1 คะแนน ส่วน
ทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนน
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ข้อ 9

การจัดอันดับ
9.1 ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นทีมชนะเลิศส่วนทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะถูก
จัดอันดับลดหลั่นกันตามคะแนนรวมที่ได้จนถึงทีมสุดท้าย
9.2
ในกรณีที่มีทีมมากกว่า 1 ทีมขึ้นไป ได้คะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ให้ใช้เกณฑ์พิจารณา
การจัดอันดับเรียงลำดับดังนี้
9.2.1 พิจารณาจากผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมาในฤดูกาลที่เพิ่ง
จบการแข่งขัน
9.2.2 พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย (Goals Difference) จากการแข่งขัน
ของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
9.2.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) จากการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
9.2.4 พิจารณาจากผลต่างประตูได้ และประตูเสีย (Goals Difference) ในการแข่งขันตลอด
ทั้งฤดูกาล
9.2.5 พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) ในการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาล
9.2.6 พิจารณาจากคะแนนใบเหลือง ใบแดงสะสม (Fair Play points)
9.2.7 แข่งขันกันใหม่ 1 นัด เพื่อหาทีมชนะ หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาปกติให้ตัดสิน
ด้วยการเตะจากจุดเตะโทษ (Kick from Penalty Mark)
9.2.8 ในกรณีพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามลำดับแล้ว หากได้เกณฑ์ตัดสินตามข้อ
หนึ่งข้อใดแล้วให้ยุติการพิจารณาข้อต่อไป

ข้อ 10 เงินบำรุงทีมและรางวัลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ
ทีมรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ
ทีมอันดับ 3
ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ

ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร.090-410-0772
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