
 
 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล“ชลบุรีคัพ”ประเภท ประชาชน 

ประจ าปี 2559 

      

1.ประเภทการแข่งขัน 

 ประชาชนชาย 

2.การรับใบสมัคร และการยื่นหลักฐานการสมัคร 

 2.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2559 ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี 

 หรือ สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี (ในวันเวลาราชการ) 

 2.2 ก าหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน– 6 กรกฎาคม 2559  ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ชลบุรีหรือ สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี (ในวันเวลาราชการ) 

  ในการประชุมผู้จัดการทีม ทีมอ าเภอต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด หากทีมใด
ไม่มาร่วมประชุมให้ยึดถือและปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

 3.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 22 คน 

 3.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 7 คน ประกอบด้วย 

      - ผู้จัดการทีม 1  คน 

      - ผู้ฝึกสอน  1  คน 

      - ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน 2  คน 

      - เจ้าหน้าที่ทีม 1  คน 

      - ผู้สนับสนุนทีม (มีเกิน 2 คนได้) 

      - ผู้ประสานงานการจัดแข่งขันประจ าทีม (กรณีเป็นทีมเจ้าบ้านจัดแข่งในเขตอ าเภอตนเอง) 

 

 



4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน (ข้อ 4.2,4.3 ใช้ข้อใดข้อหนึ่ง) 

 4.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป (ไม่เกิดหลัง พ.ศ. 2540) 

 4.2 เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่เขตพ้ืนที่ในอ าเภอที่ส่งทีมเข้าแข่งขันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 หรือ  

 4.3 เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ ของอ าเภอทีส่่งทีมเข้าแข่งขันก่อนอายุครบ 19 ปีบริบูรณ์ 

4.4 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าแข่งขันหรือมีรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก/
ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก (ดิวิชั่น1) และฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น2 (ภูมิภาค)ในห้วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
(ฤดูกาลแข่งขัน พ.ศ. 2558) 

 *กรณีทหารเกณฑ์ท่ีย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่กรมกอง หากประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันให้แก่ท้องถิ่น
อ าเภอบ้านเกิดให้ใช้สูติบัตรเป็นหลักฐานการสมัครแทนทะเบียนบ้านได้ 

 4.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกลงโทษห้ามแข่งขัน โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, 
การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษาหรือส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดชลบุรี หรือเป็นนักฟุตบอลที่เล่นอยู่ต่างประเทศ 

 4.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าแข่งขัน หรือ มีชื่อในบัญชีนักกีฬาฟุตบอลในฐานะตัวแทนชาติไทยตั้งแต่รุ่นอายุ 
19 ปี ขึ้นไป 

 บทลงโทษ เป็นทีมใดที่มีนักกีฬาผิดคุณสมบัติตามข้อ 4  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ด้วยผลประตูรวม 3 
ต่อ 0 ในนัดที่มีการกระท าผิด 

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 

 5.1 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันของทีม 

 5.2 แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า) 

 5.3 ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านลงนามส าเนาถูกกต้อง หรือ  

 5.5 ใบรับรองการเป็นนักกีฬาฟุตบอลโดยผู้อ านาจลงนามรับรอง(นายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 6.1 ทีมทีส่มัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครได้ในนาม “อ าเภอ...” 

6.2 นักกีฬามีสิทธิ์เข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียว หรืออ าเภอใดอ าเภอหนึ่ง 
อ าเภอเดียวเท่านั้น 

6.3 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องวางเงินค่าประกัน 5,000บาท และจะคืนให้เมื่อแข่งขันครบ
ตามท่ีก าหนด (หรือตามแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะเห็นสมควรก าหนดค่าประกัน) 

6.4 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขและเพ่ิมเติมรายชื่อนักกีฬาอีกไม่ได้ 

 

 



7.การด าเนินการจัดการแข่งขัน 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนด วิธีการ
จัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1  ก าหนดระยะเวลาการแข่งขันฯจะจัดแข่งขันช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559 

 7.2  กติกาการแข่งขัน นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพลศึกษา ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  

 7.3  ทีมท่ีไม่มาแข่งขันตาม  วัน  เวลาและ  สนามท่ีก าหนดหรือทีมที่มาถึงสนามแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะ
ลงสนามแข่งขันภายในเวลาที่ก าหนดจะถูกปรับเป็นแพ้โดยเสีย 3 ประตูและถูกหัก 3 คะแนนและต้องมาท า
การแข่งขันในครั้งต่อไปตามก าหนดการแข่งขันส่วนคูแ่ข่งขันเป็นผู้ชนะได้ 3 คะแนน และได้จ านวนประตูตาม
จ านวนที่คู่แข่งขันต้องเสียประตู หรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันทั้ง 2 ทีมให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่โดยเสีย 3 ประตูท้ัง 2 
ทีมและถูกหักคะแนนทีมละ 3 คะแนน  และถูกปรับเป็นเงินค่าเสียหายตามท่ีมีการเสียหายจริงแก่ทุกฝุาย  โดย
หักจากเงินอุดหนุน หรือเงินรางวัลที่จะได้รับ และรายงานให้ทางนายอ าเภอทราบต่อไปหากการไม่มาแข่งขัน
หรือ มาแล้วไม่พร้อมลงแข่งขันมีเหตุอันควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

 7.4. ในวันที่ก าหนดให้แต่ละทีมท าการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องพร้อมที่จะลงแข่งขันตามวัน 
เวลา และสนามแข่งขันท่ีก าหนด ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นในสนามน้อยกว่า 7 คนให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้และถูกหัก 3 คะแนนโดยให้นับประตูเสียตามที่เสียไปแล้วแต่ทั้งนี้ถ้าประตูเสียต่ ากว่า  3 ประตูให้
นับเป็นเสีย 3 ประตู และให้นับประตูได้เป็น 0 ประตู (ไม่ว่าประตูที่เกิดขึ้นก่อนการถูกปรับแพ้นั้นจะเป็นเช่น
ไร) ส่วนคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะได้ 3 คะแนนและได้จ านวนประตูตามจ านวนที่คู่แข่งขันต้องเสียประตู  
 7.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครใน
กรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในก าหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อส ารองโดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

   ชุดแข่งขัน 
 7.5.1.ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยติดหมายเลขประจ าตัวทางด้านหลังเสื้อด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจนมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. และท่ีขากางเกงด้านหน้าข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ได้ด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจนมีความสูงไม่
น้อยกว่า 10 ซ.ม. และผู้เล่นของทีมมีสิทธิใส่ชุดแข่งขันตามที่ทีมมีข้อผูกพันกับบริษัทหรือผู้อุปถัมภ์ของทีม แต่
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯทราบเสียก่อน  และห้ามน าตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขายหรือเกี่ยวข้องกับการให้สูบบุหรี่ติดบนชุดที่ใช้แข่งขันโดยเด็ดขาด  

7.5.2. หากทีมใดก็ตามที่เข้าแข่งขันและในวันแข่งขันมีปัญหาในเรื่องชุดการแข่งขันเสื้อ, กางเกง, 
ถุงเท้าหรือ กรณีอ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน โดยอุทธรณ์มิได้ 

7.5.3. กรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขันทั้งนี้โดยการ
พิจารณาของผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ในคู่นั้นๆ รวมทั้งผู้รักษาประตูท่ีใส่เสื้อสีเหมือนกันด้วย 

7.5.4.  กรณีผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนแข่งขันจะไม่มีสิทธิลงท า
การแข่งขัน 
 



 7.6 ก่อนท าการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจแผงรูปที่สมัครไว้ 
  ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีมส่งบัญชีรายชื่อ  พร้อมทั้งล าดับหมายเลขให้ตรงตามหมายเลขท่ี
สมัครไว้ ตามแบบของสมาคมฯโดยให้มีผู้เล่นไม่เกิน11คนและผู้เล่นส ารอง11คน(ในจ านวนผู้เล่น 22 คน) ก่อน
เวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงของวันที่ลงท าการแข่งขันโดยให้ส่งรายชื่อนี้ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรื
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันของคณะกรรมการ ฯที่ได้รับมอบหมายให้ไปด าเนินการแข่งขัน 

 7.7 นักกีฬาทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรราชการตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนลงแข่งขันทุกครั้ง 

 7.8 นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นส ารอง 
  ถ้าปรากฏว่าทีมใดจัดนักกีฬาที่ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขันนี้  ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตามโดยถือโทษตามข้อ 4 

 7.9 ก าหนดเวลาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที 

7.10 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน โดยทุกทีมจะต้อง 
เตรียมพร้อมมาเอง 

7.11 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 3 คน 

       7.12 กรณีที่ทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันหรือไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลาหรือนักกีฬาผละจากการ
แข่งขัน(walk out)หรือ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเป็นเหตุให้การแข่งขันยุติลงตามรายงานของผู้ตัดสิน  ให้ปรับ ทีม
นั้นเป็นแพ้และถูกหัก 3 คะแนนโดยให้นับประตูเสียตามที่เสียไปแล้วแต่ทั้งนี้ถ้าเสียประตูต่ ากว่า3 ประตูให้
นับเป็นเสีย 3 ประตูและให้นับประตูได้เป็น 0 ประตู( ไม่ว่าประตูที่เกิดขึ้นก่อนการถูกปรับแพ้นั้นจะเป็นเช่นไร )
ส่วนคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะได้ 3 คะแนน และได้จ านวนประตูตามจ านวนที่คู่แข่งขันต้องเสียประตู และถูกปรับเงิน
โดยหักจากเงินอุดหนุนหรือเงินรางวัลที่จะได้รับและรายงานให้ผู้จัดการทีมหรือนายอ าเภอนั้นทราบต่อไปส่วน
การลงโทษอ่ืนๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและข้อประท้วงฯ 

     7.13 การถอนทีมระหว่างการแข่งขันจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยนายอ าเภอหรือผู้จัดการทีม 
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายอ าเภอ เป็นผู้ลงนามซึ่งการถอนทีมนี้จะต้องถูกลงโทษ
ปรับเป็นเงินโดยหักจากเงินอุดหนุน หรือเงินรางวัลที่จะได้รับและรายงานให้ทางนายอ าเภอหรือผู้จัดการทีมที่
ได้รับมอบหมาย ทราบต่อไปและห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี หรือ
สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นทุกประเภทเป็นเวลา 1 ปี          

7.14 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นผู้จัดการ
แข่งขันและรับผิดชอบเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแข่งขันทั้งหมด โดยท าหน้าที่ด าเนินการและ
รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจนควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ หากมีปัญหา
ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันฯนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีอ านาจพิจารณา
ตัดสินและน าผลการตัดสินไปด าเนินการ ให้เสร็จสิ้นและรายงานให้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ทราบ
ต่อไป 

 



8.การรักษามารยาท 
 8.1 การหักคะแนนนักกีฬานกักีฬาจะถูกหักคะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

    8.1.1.  ได้รับใบเหลือง จะถูกหักคะแนน  2  คะแนน 
    8.1.2. ได้รับใบแดง จากการได้รับใบเหลือง 2 ใบใน 1 นัด จะถูกหักคะแนน 4 คะแนน 
                                       (ใบเหลือง, ใบเหลือง – ใบแดง) 

8.1.3.  ได้รับใบแดง  (เล่นผิดกติกาที่เข้าข้อกติกาใบแดง)    จะถูกหักคะแนน  6  คะแนน 
8.1.4.  ได้รับใบเหลืองแล้วได้รับใบแดงเล่นผิดกติการ้ายแรง จะถูกหักคะแนน  8  คะแนน  

                                        (กระท าฝุายเดียว) ใน 1 นัด      
8.1.5.  ได้รับใบแดง (ก่อเหตุทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย) จะถูกหักคะแนน 12  คะแนน 

 8.2  การลงโทษนักกีฬานักกีฬาจะถูกงดไม่ให้ลงแข่งขันตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
8.2.1 เมื่อนักกีฬาถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 6 คะแนน ให้งดการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง 
8.2.2 เมื่อนักกีฬาถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 10คะแนน ให้งดการแข่งขันในครั้งต่อไป 1ครั้ง 
8.2.3 เมื่อนักกีฬาถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 14คะแนน ให้งดการแข่งขันในครั้งต่อไป 2 ครั้ง

และถูกปรับเป็นเงิน 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
             8.2.4 เมื่อนักกีฬาถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 18 คะแนน ให้งดการแข่งขัน 3ครั้งและถูกปรับเป็น
เงิน 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

8.2.5 เมื่อนักกีฬาถูกหักคะแนนสะสมรวมครบ 24 คะแนนหรือมากกว่าให้งดการแข่งขัน 3ครั้ง
และถูกปรับเป็นเงิน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อ
ประท้วง เพื่อพิจารณาเพ่ิมโทษต่อไป 

8.2.6 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นนอกเหนือที่ได้ระบุไว้ อันถือเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีมท่ีดีตามรายงานของผู้ตัดสินหรือของผู้ควบคุมการแข่งขัน(ไม่ถูกใบเหลือง-
ใบแดง) ให้รายงานความผิดนั้นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  และ คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย
และข้อประท้วง เพ่ือพิจารณาโทษหักคะแนน หรือปรับเป็นเงินแล้วแต่กรณี       

8.2.7 การลงโทษใดๆแก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่ประจ าทีมและหรือทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขันฯที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯได้ด าเนินการและประกาศไปแล้ว นักกีฬาเจ้าหน้าที่ประจ าทีมและหรือทีม
จะต้องปฏิบัติตามทุกประการและถือเป็นยุติ  จะท าอุทธรณ์ใดๆมิได้ 

8.2.8 การหักคะแนนดังกล่าวนี้ ให้นับต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 ค่าปรับที่เกิดขึ้นตามกรณีนี้ 
ให้ทีมต้นสังกัดของนักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบในการช าระค่าปรับฯดังกล่าวทุกกรณี( โดยขอให้ทีมน าเงินมาช าระ
ที่ฝุายการเงิน  ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ) และเมื่อพักครบ 2 ครั้ง แล้วยังไม่ด าเนินการช าระเงิน
ค่าปรับดังกล่าว ห้ามมิให้นักกีฬาผู้นั้นลงท าการแข่งขันจนกว่าจะช าระเงินแล้วเสร็จ 

8.2.9 การพิจารณาโทษของผู้เกี่ยวข้องกับทีมและการแข่งขัน รวมถึงผู้สนับสนุนทีม(กองเชียร์)ที่มี
มารยาทและพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 



 8.3 ในระหว่างการแข่งขันนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมกล่าววาจาไม่สุภาพต่อกรรมการผู้ตัดสินหรือทีมคู่
แข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ลงปฏิบัติหน้าที่หรือลงท าการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง 

 8.4 ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขันหรือผิดตามระเบียบนี้ลงท าการแข่งขันให้ปรับ
ทีมนัน้แพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้สามารถลงโทษ
ได้ตามควรแก่กรณี 

 8.5 ทีมท่ีส่งเข้าแข่งขันต้องควบคุมดูแลความประพฤติของกองเชียร์และผู้ติดตาม ให้การด าเนินการ
ตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้ามีการฝุาฝืนหรือมีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการแข่งขันฯ ทีมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าว โดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯจะเป็นผู้พิจารณา และทีมต้องยอมรับผลการพิจารณานั้น 

การลงโทษการกระท าผิดกฎ กติกา และมารยาท 
(1) บทก าหนดโทษส าหรับผู้เล่น เจ้าหน้าที่ ทีม และกองเชียร์ 

บทก าหนดโทษในบทนี้ ใช้ส าหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกที่ “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี 
สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันฯ โดย
โทษต่างๆเกิดจาก 

1)  การกระท าความผิดของผู้เล่น จากการเล่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน – 
นอกสนามในวันแข่งขันต่อผู้เล่น หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันหรือ
สาธารณชนต้องถูกลงโทษตามผนวกท่ี 1 หมวด 2 

2)   การกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ทีม จาการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งใน -นอก
สนามในวันแข่งขันต่อผู้เล่น หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันหรือ
สาธารณชน ต้องถูกลงโทษ ตามผนวกท่ี 1 หมวด 2 

3)  การกระท าความผิดของกองเชียร์ทีม จากการก่อเหตุต่างๆท าให้การแข่งขันไม่มีความ
เรียบร้อย ทีมต้องรับโทษตามผนวกท่ี 1 หมวด 2      
9.การประท้วง 

 ให้ทีมท่ีจะยื่นประท้วงปฏิบัติดังนี้ 
 ให้เจ้าหน้าที่ทีมที่ได้รับมอบหมายยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  
พร้อมหลักฐานและวางเงินประกันการประท้วง 1,000 บาท ก่อนหรือหลังการแข่งขันภายใน 3 วันท าการ เงิน
ประกันในการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล และหากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน และ
ถ้าการประท้วงเป็นผลทีมที่ถูกประท้วงจะถูกยึดค่าประกันทีม (ข้อ 6.3) เพ่ือเป็นเงินสนับสนุนการจัดการ
แข่งขัน 

(หมายเหตุ) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลการแข่งขันแล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะไม่รับ
การประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น 

10.รางวัลการแข่งขัน 
 - ชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 50,000  บาทและถ้วยเกียรติยศ 
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000  บาทและถ้วยเกียรติยศ 



 - รองชนะเลิศอันดับที่2 ได้รับเงินรางวัล   15,000  บาทและถ้วยเกียรติยศ 
 -  ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ (ทีมที่มีคะแนนรวมที่ถูกหักคะแนนน้อยที่สุด 

ถ้าเท่ากันให้พิจารณาทีมที่ได้รับโทษใบแดงโดยตรงน้อยที่สุด) 
 -  นักฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ(นักฟุตบอลที่ได้รับเลือกจากทีมคู่แข่งให้เป็นนัก 

ฟุตบอลยอดเยี่ยมในแต่ละนัดมากที่สุด) 
 -  ผู้ท าประตูรวมสูงสุด ได้รับถ้วยเกียรติยศ (นักฟุตบอลที่ท าประตูรวมสูงสุด หลังจากทุกทีม 

แข่งขันครบ 20 นัดแล้ว) 

11.ลูกฟุตบอล 
 

ลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขัน เป็นลูกฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA)หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯก าหนดและจัดให้ใช้ในการแข่งขันฯ 

12.รูปแบบการแข่งขัน 
  วิธีการแข่งขันและระบบการแข่งขัน 

 ระบบแข่งแบบ เหย้า –เยือน (หรือสนามกลาง)แข่งแบบพบกันหมดทีมละ 20 นัด แบบพบ
กันหมดคู่ละ 2 ครั้ง และมีการให้คะแนนในการแข่งขันดังต่อไปนี้     

ทีมที่ชนะ ได้  3 คะแนน        ทีมที่เสมอ ได้  1 คะแนน       ทีมที่แพ้ ไม่ได้คะแนน (0) 
 กติกาการแข่งขันและการตัดสิน 

 

 12.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ( FIFA )  ซึ่งสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯได้ประกาศใช้แล้ว 

12.2 ให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรีเป็นผู้จัดผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอล
จังหวัดชลบุรี ไปท าหน้าที่ตัดสินตามวันเวลาและสนามแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯก าหนด 

 12.3 ผู้ตัดสินต้องท าบันทึกรายงานการแข่งขันของแต่ละคู่ท่ีท าการตัดสินไปแล้วต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯทันทีหากบันทึกรายงานของผู้ตัดสินมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ  ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและข้อประท้วงของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไปโดยเร็วทั้งนี้โดยให้คณะ
ผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่ในคู่นั้นๆและพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติให้ความร่วมมือโดยการให้ข้อมูลประกอบผล
การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่ายุติจะอุทธรณ์มิได้ 

 12.4 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้การตัดสิน
ของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด 
  การจัดอันดับในลีก 

   - หลังสิ้นสุดการแข่งขันครบทีมละ 20 นัดให้ดูผลรวมคะแนนอันดับที่ 1 จากมาก
ไปหาน้อยในกรณีที่มีทีมมากว่า 1 ทีมข้ึนไป ได้คะแนนรวมเท่ากันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันลีก ให้ใช้เกณฑ์
พิจารณาดังนี้ 

(1) พิจารณาจากผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนรวมเท่ากันที่เคยแข่งกันมาในฤดูท่ีเพ่ิงจบ 
การแข่งขัน 



(2) พิจารณาจากผลต่างของประตูได้และประตูเสีย (Goals Difference) จากการแข่งขัน 
ของทีมท่ีมีคะแนนเท่ากัน 

(3) พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goals For) จาการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 
(4) พิจารณาผลต่างประตูได้และประตูเสีย (Goals Difference) ในการแข่งขันทั้งฤดูกาล 
(5) พิจารณาเฉพาะประตูได้ (Goal For) ในการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาล 
(6) แข่งขันกันใหม่ 1 นัด เพ่ือหาทีมชนะ หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาปกติให้ตัดสิน 

ด้วยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
(7) ในกรณีพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามล าดับแล้ว หากเกณฑ์ตัดสินตามข้อหนึ่ง 

ข้อใด แล้วให้ยุติการพิจารณาข้อต่อไป 
- ระหว่างการแข่งขัน  ในการจัดอันดับระหว่างการแข่งขันเพ่ือแสดงล าดับในตาราง 

คะแนนระหว่างฤดูกาลให้ใช้เกณฑ์พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเรียงล าดับ ดังนี้ 
(1) พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 
(2) ถ้าคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผลต่างของประตูได้ประตูเสีย 
(3) ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ดูเฉพาะประตูได้ 
(4) ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ท าการจับฉลาก 

13.ทีมที่เข้าร่วมรายการแข่งขัน 

  ทีมท่ีเข้าร่วมรายการแข่งขันได้แก่ อ าเภอในเขตจังหวัดชลบุรี  จ านวน11  ทีม(ทีมอ าเภอที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาแล้วว่าสนามไม่มีความพร้อมหรือไม่เหมาะสม  ให้ใช้สนามเหย้าของ
สนามกลาง ส่วนทีมอ าเภอเกาะสีชัง  ให้ใช้สนามในเขตอ าเภอศรีราชาหรือสนามกลาง)ทั้งนี้ รายละเอียดใน
การได้รับเงินสนับสนุนทีมให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 
  รายได้ – ค่าใช้จ่ายของทีมที่เข้าแข่งขัน 
 

  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง ดังนี้ 
 13.1   ค่าใช้จ่ายอื่นใด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนามแข่งขัน และการจัดการแข่งขัน 
 1.1.1   ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย 
 1.1.2   ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ แพทย์-พยาบาลประจ าสนามแข่งขัน 
 1.1.3   ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เปลประจ าสนามแข่งขัน 
 1.1.4   ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เก็บลูกฟุตบอลประจ าสนามแข่งขัน 
 1.1.5   ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมน้ าดื่ม น้ าแข็ง  ให้กับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯผู้ตัดสินผู้ประเมินผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆตามสมควร 

 13.2    ทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม ต้องรับผิดชอบจัดท าการประกันอุบัติเหตุ ให้กับนักกีฬา                     

        13.3    รายจ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องที่นอกเหนือจากภาคผนวก 2 
ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งสิ้น 



14.บุคลากรของทีม 

 14.1 ผู้จัดการทีม (นายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร) 

 14.2 ผู้ควบคุมทีม (เจ้าหน้าที่กีฬาประจ าอ าเภอ) 

14.3 ผู้สนับสนุนทีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนที่อ าเภอ  และนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ (มีเกิน 2 คนได้) 

***ทั้งนี้ในปีแรกท่ีเริ่มท าการแข่งขัน (พ.ศ.2559) การพิจารณาในการจัดส่งทีมเข้าแข่งขันให้พิจารณา 
ร่วมกันระหว่างผู้จัดการทีมและผู้สนับสนุนทีม จนกว่าจะมีแจ้งแก้ไขระเบียบการแข่งขันฯจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯให้คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมแข่งขันให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

15.สนามแข่งขัน 
 15.1.สนามกลาง คือ สนามฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีหรือสนามฟุตบอลของสถาบันการ
พละศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ใช้(กรณีอ าเภอที่อ าเภอเมืองชลบุรีเป็นเจ้าบ้านหรือทีมเข้าร่วมสนามไม่พร้อม
หรือไม่เหมาะสม) 
 15.2.สนามกีฬาอ าเภอหรือสนามกีฬาเทศบาลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  

โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  เป็นผู้ก าหนดให้เป็นสนามแข่งขันทีมที่เข้าร่วมการ
แข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดทีมมาท าการแข่งขันตามวัน เวลาและสนามแข่งขันตามที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด เพ่ือท าการแข่งขันในนัดที่เป็นทีมเหย้าและทีมเยือน โดยใช้สนามกีฬาอ าเภอหรือ
สนามกีฬาเทศบาลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ได้มาตรฐานเป็นสนามแข่งขันในครั้งนี้ และ
สนามต้องมีเครื่องอ านวยความสะดวก และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของนักกีฬาผู้ตัดสิน ห้องปฐมพยาบาล 
ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด าเนินการแข่งขันและผู้ให้การสนับสนุนตลอดจนระบบแสงเสียง ฯลฯ หรือสนาม
ที่ใช้แข่งขันดังกล่าว  ได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในสภาพที่เหมาะสม  และใกล้เคียงกับที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้เป็น
ตามมาตรฐานสนามแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

16.วันที่แข่งขันและการจัดตารางการแข่งขัน 

 16.1 วันที่แข่งขัน 

  วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์หรือทั้ง วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 16.2  ตารางการแข่งขัน 

  ใช้วิธีจัดตารางการแข่งขันอาทิตย์ละ 1 ครั้ง วันละ 5 คู่ ทั้งนี้จะมีทีมที่พักการแข่งขัน 1 ทีม 
และใช้สนามแข่งขันเดียวกันในอ าเภอนั้นๆที่เป็นเจ้าบ้านหรือสนามกลาง โดยท าการแข่งขันตามเวลา ดังนี้ 

- คู่ท่ี 1  ท าการแข่งขันเวลา 08.00 น. 
- คู่ท่ี 2  ท าการแข่งขันเวลา 10.00 น. 
- คู่ท่ี 3  ท าการแข่งขันเวลา 12.00 น. 
- คู่ท่ี 4  ท าการแข่งขันเวลา 14.00 น. 
- คู่ท่ี 5  ท าการแข่งขันเวลา 16.00 น. 

โดยมีเงื่อนไขของการประกบคู่แข่งขัน ดังนี้ 



16.2.1 ทีมท่ีเป็นเจ้าบ้านจะต้องท าการแข่งขันในคู่สุดท้าย หรือคู่ท่ี 5 

16.2.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเลือกคู่ที่ท าการแข่งขันในคู่ที่ 1 โดยพิจารณาจากคู่
แข่งขันที่มีระยะทางระหว่างอ าเภอของทีมที่แข่งขันกับอ าเภอที่เป็นเจ้าบ้านน้อยที่สุด 

        16.2.3 ทีมท่ีเป็นคู่แข่งขันตามตารางเวลาที่ก าหนด จะต้องลงท าการแข่งขันทันทีที่คู่แข่งขัน
ก่อนหน้าจบการแข่งขัน ทั้งนี้ให้ทีมพิจารณาใช้สถานที่ในการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาตามความเหมาะสม (ใช้
ช่วงเวลาในระหว่างที่คู่การแข่งขันก่อนหน้าก าลังท าการแข่งขัน) หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ 

17. ก าหนดการแข่งขัน 
 

  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็นผู้จัดท าโปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดูกาลของการ
แข่งขันทั้งสองเลกในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559 (ตามความเหมาะสมของแต่ละอ าเภอ/ตามสภาพ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น)   

การเปลี่ยนแปลงก าหนดการแข่งขัน 
 

17.1  หากมีความจ าเป็นและเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลของ สมาคม
กีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี  อาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดการแข่งขัน  หรือเปลี่ยนแปลงคู่แข่งขัน  วัน  
เวลาและสนามแข่งขันได้ตามความเหมาะสม   แต่จะต้องแจ้งให้ทีมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีการแข่งขัน 

17.2 ในวันที่ก าหนดให้มีการแข่งขัน เมื่อถึงเวลาแข่งขันหากมีเหตุสุดวิสัยที่พึงเกิดขึ้น เช่นสนามไม่
อยู่ในสภาพที่ใช้ท าการแข่งขันได้ หรือมีเหตุอ่ืนๆ โดยวินิจฉัยของผู้ควบคุมการแข่งขัน ในกรณีนี้ทีมที่เข้าแข่งขัน
ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

18.หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ มติของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

 

 

          (นายธนศักดิ์   สุระประเสริฐ) 
    อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
      นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี 
    ประธานคณะกรรมการอ านวยการ การจัดการแข่งขันฟุตบอล “ชลบุรีคัพ” 

 

 

ภาคผนวก 1 
 

 



ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ และการปรับเงินผู้กระท าและการกระท าความผิดมารยาท หรือมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขัน 

 ระเบียบนี้ใช้ระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง พ.ศ.2559 และระเบียบว่า
ด้วยการพิจารณามารยาทความประพฤติ พร้อมบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมและการแข่งขัน พ.ศ.2559 
ของ “สมาคม” เพ่ือใช้ลงโทษแก่องค์กรสมาชิก นักฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือ
บุคคล ของทมีที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีก ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัด
ชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน ส าหรับ ฤดูกาล 2559 ที่เกิดขึ้น
ตามรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือรายงานของผู้ตัดสิน หรือจากประจักษ์พยาน 
 
หมวดที่ 1 
โทษขององค์กรสมาชิก ทีมฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ประกอบด้วย 

1. บทลงโทษของนักฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีม มีดังนี้ 
(1) เตือน 
(2) เพ่ิมจ านวนใบเหลือง,ใบแดงสะสม 
(3) ปรับเงิน 
(4) พักการเล่น/การท าหน้าที่ 
(5) ไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องพักนักฟุตบอล 
(6) ไม่อนุญาตให้นั่งในที่นั่งนักฟุตบอลส ารอง 
(7) ไม่อนุญาตให้เข้าสนาม 
(8) ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
(9) รบิเงินรางวัล/คืนรางวัล 

2. บทลงโทษของทีมหรือองค์กรสมาชิก มีดังนี้ 
(1) เตอืน 
(2) ปรับเงิน 
(3) ไม่อนุญาตให้กองเชียร์ของทีมเหย้าเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 
(4) เล่นในสถานที่จัดการแข่งขันกลางที่ “คณะกรรมการ”ก าหนด 
(5) เล่นสถานที่จัดการแข่งขันที่ “คณะกรรมการ”ก าหนด 
(6) ปรับเป็นแพ้ 
(7) ตัดคะแนน 
(9) ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
(10) ริบเงินรางวัล/คืนรางวัล 

3. บทลงโทษของกองเชียร์ หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ท าให้องค์กรสมาชิกต้องถูกลงโทษ มีดังนี้ 
 (1) เตือน 
 (2) ปรับเงินองค์กรสมาชิก 



 (3) ห้ามเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 
 
หมวดที่ 2  
บทลงโทษนักฟุตบอล หรือ เจ้าหน้าที่ทีม หรือองค์กรสมาชิก หรือ กองเชียร์ มีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. นักฟุตบอล 
     นักฟุตบอลที่ถูกคาดโทษ (ได้รับใบเหลือง) หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) จะถูกห้าม
ไม่ให้ลงแข่งขันหรือถูกปรับเงินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1) ได้รับใบเหลืองครบ 3 ใบ ต้องพักการแข่งขันครั้งต่อไป ดังนี้ 
  จ านวน (ใบ)        พักการแข่งขัน 
      3     1 นัด 
      5     1 นัด 
      7     2 นัดปรับ 500 บาท 
      9     3 นัดปรับ 1,000 บาท 
     12 และเพ่ิมขึ้นทุกๆ 2 ใบถัดใบ         3 นัดปรับ 2,000 บาทและส่งพิจารณาเพ่ิมโทษ 
 
    (2) ถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ได้รับใบแดง) ด้วยการกระท าผิดดังต่อไปนี้ 
  (2.1) ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง (Violent Conduct) เช่น นักฟุตบอลเจตนาท าร้ายคู่ต่อสู้
โดยไม่ได้เล่นลูกบอลหรือลูกบอลไม่อยู่ในระยะของการเล่น หรือใช้ก าลังรุนแรงเกินกว่าเหตุจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่คู่ต่อสู่ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการกระท าผิดต่อเจ้าหน้าที่ทีมฝุายตรงข้ามนักฟุตบอลส ารองและ
ผู้ตัดสิน 
  (2.2) ถ่มน้ าลายรด (Splits) ใส่คู่ต่อสู้หรือบุคคลอ่ืนๆ 
  (2.3) เล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play) เช่น เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุในขณะที่
แย่งชิงลูกบอล อันอาจน าไปสู่การบาดเจ็บของฝุายตรงข้าม 
  (2.4) ปูองกันฝุายตรงข้ามในการได้ประตู (denying an obvious goalscoring 
opportunity) หรือท าให้เสียโอกาสในการท าประตูได้อย่างชัดแจ้งเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึง
ผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง) 
  (2.5) ปูองกันโอกาสในการท าประตูได้อย่างชัดแจ้ง (denying and obvious goalscoring 
opportunity) ของฝุายตรงข้ามท่ีก าลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝุายตนโดยกระท าผิดกติกาต้องถูก
ลงโทษด้วยการเตะโทษ หรือการเตะโทษ ณ จุดโทษ 
  (2.6) ท าผิดซ้ าซาก (Uses Offensive) ใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหยาบคาย (Insulting 
or Abusive Language) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสมโดยที่ผู้ตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาระดับความรุนแรงของ
การกระท าผิด 
  (2.7) ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second 
Caution in the Same Match) โดยความผิดตามข้อ 1.1 (2.1) และข้อ 1.1 (2.2) ต้องถูกพักการแข่งขันครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 



จ านวน (ใบ)    พักการแข่งขัน 
        1         2 นัด 
        2         3 นัด 
        3 และเพ่ิมข้ึนครั้งต่อๆ ไป       4 นัด 
  หากเป็นความผิดตามข้อ 1.1 (2.3) -1.1 (2.6) ต้องถกูพักการแข่งขันครั้งต่อไปดังนี้ 

จ านวน (ใบ)    พักการแข่งขัน 
       1         1 นัด 
       2         2 นัด 
       3         3 นัด 
       4 และครั้งต่อๆ ไป       3 นัด 
  ส าหรับกรณีที่นักฟุตบอลได้รับใบเหลือง 2 ใบตาม ข้อ 1.1 (2.7) การนับโทษจัดอยู่ใน
ประเภทใบเหลืองเท่านั้น ส่วนกรณีท่ีในนัดเดียวกันได้รับใบเหลืองและตามด้วยใบแดง ให้น าโทษที่เป็น
ใบเหลืองไปรวมกับใบเหลือง และโทษท่ีเป็นใบแดงไปรวมกับใบแดง 
  การนับใบเหลืองใบแดง ตามข้อ 1.1 ให้นับต่อเนื่องทั้งเลก 1 และเลก 2 
 

2. กองเชียร์ 
 กองเชียร์ของทีมเหย้า หรือทีมเยือน หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในและ
นอกสถานที่จัดการแข่งขัน ทีมที่เป็นทีมเหย้าหรือทีมเยือน จะต้องถูกลงโทษในแต่ละกรณี ดังนี้ 
 2.1 ตะโกนด่านักฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
ด้วยถ้อยค าที่หยาบคายอย่างเปิดเผย โดยเจตนาอย่างชัดเจนหรือพร้อมเพรียงกันจะถูกลงโทษห้ามกองเชียร์เข้า
สนาม 1 นัด 
 2.2 ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนการท าหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือนักฟุตบอลระหว่างการ
แข่งขัน หรือการกระท าใดๆ ที่ไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขันจะถูกลงโทษห้องกองเชียร์เข้าสนาม 1 นัด 
 การจุดพลุหรือจุดประทัด หรือจุดไฟเย็น หากมีการฝุาฝืนหรือผลจาการกระท านั้นเกิดเป็นอันตรายต่อ
ผู้ชม หรือเกิดความเสียหายแก่สนามแข่งขันหรืออัฒจันทร์ องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่กระท ายัง
ต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับอันตราย และค่าเสียหายของทรัพย์สินหรือสถานที่ที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งอาจถูกพิจารณาเพ่ิมโทษอีกด้วย 
 2.3 ขว้างปาวัตถุ หรือ สิ่งของใดๆ ลงไปสนามแข่งขัน หรือปาใส่นักฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือกอง
เชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันจะถูกลงโทษห้ามกองเชียร์เข้าสนาม 1 นัด 
 2.4 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคล น าปูายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุหรือดูหมิ่นทีม๕
แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือน าปูายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ในลักษณะของ
การดูถูก ดูหมิ่น หรือลดความน่าเชื่อถือต่อ “สมาคม” หรือบุคคลที่สามไปแสดงในบริเวณท่ีจัดการแข่งขัน ทีม
ของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระท าและ/หรือทีมที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระท าดังกล่าวต้องรับโทษ ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1    ห้ามทีมจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัด 
  ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป  ห้ามทีมจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 2นัด 



 หากเป็นการกระท าในลักษณะที่ยั่วยุ ทั้งด้วยการด่าทอหรือขว้างปาสิ่งของ หรือการแสดงปูายอันจะ
เป็นเหตุน าไปสู่ปัญหากับกองเชียร์ของอีกทีมหนึ่ง หรือกลุ่มผู้ชมอ่ืนภายในสถานที่จัดการแข่งขัน  ทีมของกอง
เชียร์ที่ก่อเหตุมีโทษเช่นเดียวกันกับวรรคต้น 
 2.5 กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด กระท าการใดๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่แข่งขันภายในบริเวณสถานที่
จัดการแข่งขัน โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจน ทีมของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระท าหรือองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า 
จะถูกปรับเงิน ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา 
  ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เรียกร้องมา 
รวมทั้งอาจพิจารณาเพ่ิมโทษ 
 2.6 ขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือนักฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือกอง
เชียร์ทีมคู่แข่งขัน ทั้งในและนอกสถานที่จัดการแข่งขัน จนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยจะถูกลงโทษ
ห้ามกองเชียร์เข้าสนาม 1 นัด 
 หากเกิดขึ้นระหว่างแข่งขัน ท าให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ฝุาย
สิทธิประโยชน์เรียกร้องมา และถูกปรับแพ้โดยให้นับประตูเสียตามท่ีเสียจริง หากเสียน้อยกว่า 2 ประตูให้
นับเป็นเสีย 2 ประตูส่วนประตูได้ให้ปรับเป็น 0 
 2.7 ก่อการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างกองเชียร์องค์กรสมาชิกเดียวกัน ทั้งในและนอกสถานที่จัดการ
แข่งขัน ทั้งก่อนหรือระหว่างหรือหลังจาการแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนหรือสังคมรวมทั้งท าให้
เสียภาพพจน์ของการแข่งขันจะถูกลงโทษห้ามกองเชียร์เข้าสนาม 1 นัด 
 2.8 ท าร้ายนักฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่หรือกองเชียร์ทีมเยือน ทั้งในและนอกสถานที่จัดการแข่งขันจน
ได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นการกระท าในท านองเดียวกันของกองเชียร์ทีมเยือน ต่อนักฟุตบอลหรือเจ้าหน้าที่หรือ
กองเชียร์ของทีมเหย้า จะต้องชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่มีการเรียกร้อง รวมทั้งอาจพิจารณา 
 2.9 ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเหย้า หรือทีมเยือน ทั้งในและนอกสถานที่จัดการแข่งขันจะ
ลงโทษห้ามกองเชียร์เข้าสนาม 2 นัด 
 หากการทะเลาะวิวาทท่ีเกิดขึ้น ท าให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลง ทีมของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะต้อง
รับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของกองเชียร์ทีมเยือนรับผิดชอบต่อค่าเสียหายของทรัพย์สอนที่มีเกิดข้ึนและ
รับผิดชอบต่อค่าเสียหายตามที่ฝุายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา รวมทั้งถูกปรับเป็นแพ้  


