ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล สตูลลีก’ 61
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
..................................................................
เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก’ 61 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้อ ย บรรลุวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ และมี ประสิ ท ธิภ าพ ตามแผนพั ฒ นากี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 6
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2,3 อาศัยอานาจความในมาตรา ๓๕/๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล
สตูลลีก’61 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี”
ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีอานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีเหตุจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อาจยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นรายกรณีๆ ได้
หมวดที่ 1
ว่าด้วยวัตถุประสงค์
ข้อ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดสตูล ได้ออกกาลังกายมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
หลีกไกลอบายมุข อาทิ สารเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาทและการมั่วสุมในสิ่งมอมเมาทั้งปวง
ข้อ 4 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีน้าใจนักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท ทั้งในฐานะผู้ชมและผู้เล่นมี
ระเบียบวินัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ข้อ 5 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทางานเป็นหมู่คณะ เป็นผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ความสมานฉันท์ และลดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ
ข้อ 6 เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดสตูล เป็นพื้นฐานไปสู่การ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สู่ฟุตบอลอาชีพ และเป็นบันไดสู่ทีมชาติในอนาคต
หมวดที่ 2
ว่าด้วยทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
ข้อ 7 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 10 ทีม ประกอบด้วย
7.1 ทีม วังประจัน FC
7.2 ทีม ควนโต๊ะซ้า FC
7.3 ทีม โรงเรียนละงูพิทยาคม FC
7.4 ทีม อิสลามวิทยา FC

7.5 ทีม อบต.ละงู FC
7.6 ทีม พิมานพิทยาสรรค์ FC
7.7 ทีม อบต.แป-ระ เอฟซี จูเนียร์
7.8 ทีม บาราเกต FC
7.9 ทีม อบต.ปากน้า FC
7.10 ทีม อบต.ขอนคลาน FC
หมวดที่ 3
ว่าด้วยคุณสมบัติ ของ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
ข้อ 8 นักกีฬาฟุตบอล
8.1ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดสตูล โดยมีเกณฑ์การลงสนามตามสัดส่วนอายุ ดังนี้
8.2 นักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี (พ.ศ.2544 ) ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 9 คน
ใช้หมายเลข 1 - 9 ลงสนามได้ 3 คน
8.3 นักกีฬาที่มีอายุ 17 ปี (พ.ศ.2543 ) ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 10 คน
ใช้หมายเลข 10 - 19 ลงสนามได้ 4 คน
8.4 นักกีฬาที่มีอายุ 18 ปี (พ.ศ.2542 ) ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 10 คน
ใช้หมายเลข 20 - 29 ลงสนามได้ 4 คน
8.5 ในการส่งรายชื่อ นักกีฬาที่มีอายุน้อยกว่าสามารถแทนนักกีฬาที่มีอายุมากกว่าได้ โดยให้
ถือว่าเป็นนักกีฬาตามช่วงอายุที่ส่งและให้ใช้หมายเลข และโควตาลงสนามตามช่วงอายุนั้น
8.6 ในการส่งนักกีฬาลงสนาม นักกีฬาที่มีอายุน้อยกว่าสามารถทดแทนนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า
ได้ ขณะทาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนลงแทนตามเกณฑ์อายุได้
8.7 นักกีฬาต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและระบุทีมที่เข้าแข่งขันพร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองด้วยตนเองเท่านั้น
8.8 นักกีฬามีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมเดียวเท่านั้น หากมีนักกีฬาคนใดมีรายชื่อ
สองทีม จะให้สิทธิ์เล่นกับทีมที่นักกีฬาลงทาการแข่งขันก่อนในนัดแรก
8.9 นักกีฬาที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่กาลังศึกษาอยู่ในจังหวัดสตูล ให้ใช้หนังสือรับรอง
การเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
8.10 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาย้ายทีมตลอดการแข่งขัน ในเลกที่ 1
หมวดที่ 4
ว่าด้วยหลักฐานการสมัคร
ข้อ 9 การสมัครต้องประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
9.1 ใบสมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
9.2 ทะเบียนนักกีฬาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ไม่รับภาพถ่าย
เอกสาร)
9.3 ใบสมัครของนักกีฬาที่นักกีฬาลงนามด้วยตนเอง พร้อมหนังสือรับรองผู้ปกครอง
9.4 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน นักกีฬาเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง

9.5 สาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
9.6 ผู้จัดการทีมจะต้องจัดส่งหลักฐานการสมัครให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนการลง
สนามนัดแรก 7 วัน
9.7 ทุกนัดที่ทาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องนาบัตรประจาตัว นักกีฬามาแสดงก่อนลงทาการ
แข่งขัน นักกีฬาคนใดไม่นาบัตรมาแสดงไม่อนุญาตให้ลงทาการแข่งขัน
หมวดที่ 5
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
10.1ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 25 คน
10.2 ทีมที่ส่งนักกีฬาไม่ครบ 25 คน สามารถเพิ่มเติมรายชื่อได้ระหว่างแข่งขัน
10.3 การเพิ่มรายชื่อนักกีฬาจะต้องส่งหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนนักกีฬาลง
สนามไม่น้อยกว่า 7 วัน
10.4 ในครึ่งฤดูกาลหลัง ให้แต่ละทีม เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน แต่ไม่เกิน
25 คน เมื่อรวมกับครึ่งฤดูกาลแรก
10.5 ในกรณีนักกีฬาที่ไม่ได้ลงเล่น หรือลงเล่นไม่ถึง 3 นัดในเลกที่ 1 มีความประสงค์จะขอย้าย
ทีม สามารถดาเนินการย้ายทีมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ดาเนินการ
หาทีมที่ต้องการย้ายและแจ้งให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบหลังจบเลกที่ 1 ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อแจ้งทีมต้นสังกัด
และดาเนินการด้านเอกสารต่อไป
ข้อ 11การขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจาทีม
11.1 เจ้าหน้าที่ประจาทีม ประกอบด้วย
11.1.1 ผู้จัดการทีม 1 คน
11.1.2 ผู้ฝึกสอน
1 คน
11.1.3 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
2 คน
11.1.4 เจ้าหน้าที่ทีม
1 คน
11.2 การเปลี่ย นรายชื่ อเจ้า หน้าที่ ประจาทีมจะต้องส่ง หลัก ฐานต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก่อนทาหน้าที่ไม่น้อยกว่า 7 วัน
หมวดที่ 6
ว่าด้วยกาหนดการแข่งขัน
ข้อ 12 กาหนดการแข่งขัน
12.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดทาโปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดูกาลของการ
แข่งขัน

12.2 การเปลี่ ย นแปลงก าหนดการแข่ ง ขั น หากมี ค วามจ าเป็ น และเหตุ ผ ลอั น สมควร
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ อาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดการแข่งขัน เปลี่ยนแปลง
คู่แข่งขัน วัน เวลา และสนามแข่งขันได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องแจ้งทีม ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48
ชั่วโมงก่อนทาการแข่งขัน
12.3 หากมีเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก่อนหรือขณะแข่งขัน เช่น สนามไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ทาการ
แข่งขันได้ หรือมีเหตุอื่นๆ โดยการวินิจฉัยของผู้ควบคุมการแข่งขันร่วมกับ กรรมการตัดสิน ให้ฝ่ายจัดการ
แข่งขันแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบและปฏิบัติตาม
12.4 ในระหว่างการแข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ระหว่างแข่งขัน หรือเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น พายุ ฝนตกหนัก น้าท่วม หรือปัญหาด้านความปลอดภัย เกิดจลาจล การก่อวินาศกรรม อัน
เป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถดาเนินการแข่ งขันต่อไปได้ ให้ยกเลิกการแข่งขัน
และจัดการแข่งขันใหม่ (อนึ่งนักกีฬาที่ได้รับโทษในเกมส์ดังกล่าว จะคงสภาพบทลงโทษไว้ สาหรับนักกีฬาที่
ถูกโทษแบน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการพักได้ และให้คงไว้การลงโทษ นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง)
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็นผู้กาหนดวันเวลา และสถานที่
12.5 ในวันเวลาการแข่ง ขันที่ก าหนดไว้ใ ห้มีก ารแข่งขัน หากสนามไม่พ ร้อมผู้รับจ้างไม่
สามารถเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้โดยความเลินเลอของผู้รับผิดชอบเตรียมการแข่งขัน จนต้องให้มี
การแข่งขันใหม่ให้ปรับเงินผู้รับผิดชอบ 2,000 บาท
12.6 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดการแข่งขันในทุกกรณี ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
วันทาการแข่งขันใหม่ ภายใน 3 สัปดาห์ ยกเว้นหากเป็นนัดสุดท้ายต้องจัดให้มีการแข่งขันใหม่ภายใน 1 สัปดาห์
หมวดที่ 7
ว่าด้วยสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
ข้อ 13สนามแข่งขัน
13.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นสนามเจ้าบ้าน จะต้องรับผิดชอบจัดทาคาขอใช้สนามและ
จัดหาผู้รับจ้าง เพื่อจัดเตรียมสนาม จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน
13.2 สนามที่ใช้แข่งขัน มีดังต่อไปนี้
13.2.1 สนามกีฬา อบต.ควนสตอ
13.2.2 สนามกีฬา อบต.ควนโดน
13.2.3 สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลควนโดน
13.2.4 สนามกีฬา โรงเรียนบ้านควน
13.2.5 สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
13.2.6 สนามกีฬา เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง
13.2.7 สนามกีฬา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
13.2.8 สนามกีฬากลางท่าแพ
13.2.9 สนามกีฬา อบต.ปากน้า
13.2.10 สนามกีฬากลางอาเภอทุ่งหว้า

13.3 ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นลูกฟุตบอลหนังเย็บ (เบอร์5) ตามที่คณะกรรมการ
แข่งขันจัดให้
หมวดที่ 8
ว่าด้วยการดาเนินการแข่งขัน
ข้อ 14 การดาเนินการแข่งขัน
14.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการแข่งขันทั้งหมด
14.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการ
แข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ หากมีปัญหาใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไ ว้ในระเบียบการนี้ใ ห้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจตัดสิน และนาผลการตัดสินไปดาเนินการให้เสร็จสิ้น
14.3 ผู้จัดการทีมหรือตัวแทนจะต้องเข้าประชุมร่วมกับผู้ควบคุมการแข่งขัน ในเวลา 14.30 น.
ของวันที่ทาการแข่งขัน
14.4 นักกีฬาที่ลงสนามแข่งขัน จะต้องสวมชุดแข่งขันให้ตรงตามหมายเลขที่แจ้งไว้ ในแผง
รายชื่อนักกีฬา โดยให้มีผู้เล่นไม่เกิน 11 คน ตามช่วงอายุ ใน ข้อ 8 และผู้เล่นสารองไม่เกิน 9 คน และให้ส่ง
รายชื่อนักกีฬาต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ก่อนเวลาทาการแข่งขัน 30 นาที
14.5 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องจัดทีมเข้าแข่งขันตามวัน เวลาและสนามแข่งขันที่ได้กาหนด
ไว้ ทีมใดลงทาการแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน หลังจาก
เวลาที่กาหนดไว้เกิน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ หากไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันทั้ง 2 ทีม ให้ปรับแพ้
ทั้งคู่ เมื่อถูกปรับแพ้ด้วยเหตุใด ๆ ทีมนั้นต้องลงทาการแข่งขันนัดต่อไปตามปกติ
14.6 ในการแข่งขัน ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนด หรือมาถึงสนามแล้วเจตนาไม่ลงทา
การแข่งขัน หรือเจตนาผละออกจากการแข่งขันซึ่งกาลังดาเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขัน
ต่อไปจนครบเวลาแข่งขัน หรือทีมใดขาดวินัยและความเรียบร้อยใน
การแข่งขันหรือเล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือเล่นในทางสมยอมเสมอกันอย่างไม่สมศักดิ์ศรี เป็นการสร้าง
ภาพพจน์ที่ไม่ดีทาให้เสื่อมความนิยมของวงการกีฬาฟุตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณีต่อไป
14.7 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม จะต้องเติมเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน (กรรมการจัดการ
แข่งขันจะเป็นผู้จัดหาให้)

หมวดที่ 9
ว่าด้วยกติกาการแข่งขันและการตัดสิน
ข้อ 15 กติกาการแข่งขัน และการตัดสิน
15.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฯ
ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
15.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดผู้ตัดสิน ไปทาหน้าที่ตัดสินตามวัน เวลา และสนาม
แข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
15.3 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละนัด ผู้ตัดสินจะต้องทาบันทึกรายงานการแข่งขันของแต่ละ
คู่ที่ได้ทาการตัดสินไปแล้วรายงานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากบันทึกรายงานของผู้ตัดสินมี เหตุการณ์
ไม่ปกติ ให้ผู้ควบคุมการแข่งขัน ดาเนินการนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
ของคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลสตู ล ลี ก หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไปโดยเร็ ว ทั้ ง นี้ โดยให้
คณะกรรมการผู้ตัดสินฯ และพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติให้ความร่วมมือ
15.4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน การตัดสินของผู้ตัดสินใน
ระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
15.5 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องปฏิบัติตามระเบียบและ
กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะพิจารณาตัดสิทธิ์นักกีฬาหรือทีม (แล้วแต่กรณี) ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้
15.6 หากมีปัญหาในการแข่งขันให้ถือเป็นสิทธิชี้ขาด ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม ทีมต่างๆ จะแย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
15.7 ในกรณีแข่งขันไม่ครบตามเวลาที่กาหนดและไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ให้อยู่ในดุลพินิจผู้
ควบคุมการแข่งขันร่วมกับผู้ตัดสิน
15.8 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในการแข่งขันซึ่งเกิดจากผู้เล่น หรือที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ของทีม หรือกองเชียร์ของทีมใดทีมหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับวงการ
ฟุตบอลให้ผู้ตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขันทารายงานเสนอคณะกรรมการ พิจารณามารยาทวินัย และข้อ
ประท้วงพิจารณาตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง
15.9 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ตามข้อ 15.8 ตัดสินลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทราบแล้ว หากทีมไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวให้ยื่นเรื่อง
เสนอขออุทธรณ์ต่อ “คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” คาตัดสินของ “คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” ให้ถือว่าเป็น
ที่สิ้นสุด
15.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน รวมทั้งผู้รักษา
ประตู

หมวดที่ 10
ว่าด้วยวิธีการแข่งขัน และระบบการแข่งขัน
ข้อ 16 วิธีการแข่งขัน และระบบการแข่งขัน
16.1 การแข่งขันฟุตบอลสตูล ลีก’61 แข่งขันแบบพบกันหมด คู่ละ 2 ครั้ง ระบบเหย้า -เยือน
โดยมีการให้คะแนนทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ไม่ได้คะแนน
16.2 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ตอนๆ ละ 40 นาที และพักการแข่งขันไม่เกิน 10 นาที
16.3 การจัดอันดับสาหรับทีมที่มีคะแนนเท่ากัน จะใช้เกณฑ์พิจารณาเรียงลาดับดังนี้
16.3.1 พิจารณาจากการแข่งขันที่เคยแข่งขันกันมา (HEAD TO HEAD )
16.3.2 พิจารณาผลต่างประตูได้-เสีย
16.3.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้
16.3.4 ถ้าทุกข้อคะแนนเท่ากันหมด ให้นาเงินรางวัลมารวมกันแล้ว หาร 2 ส่วนลาดับ
ที่ให้ทาการจับฉลาก
หมวดที่ 11
ว่าด้วยการรักษามารยาท
ข้อ 17การรักษามารยาท
17.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
17.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 3 ครั้ง ให้พักทาการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
นับตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้าย
17.1.2 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พัก ทาการแข่งขันอย่างน้อย 1 ครั้ง
นับตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้าย และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
17.1.3 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันในสนาม ให้ตัด
สิทธิ์ห้ามลงทาการแข่งขันตลอดรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
สาหรับกรณีนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง 2 ใบในนั ดเดียว การนับโทษจะอยู่ใน
ประเภทใบเหลืองเท่านั้น
17.1.4 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน ลงทาการ
แข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ด้วยประตู 0 ต่อ 1 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่
แจ้งให้ทราบไม่ได้
17.1.5 นั ก กี ฬ าหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ที ม คนใด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการแข่ ง ขั น หรื อ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สามารถลงโทษได้ตามควรแก่กรณี
17.1.6 หากผู้จัดการทีม ผู้เล่น หรือกองเชียร์ ของทีมใดสร้างปัญหาในระหว่างการ
แข่งหรือนอกการแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามนักกีฬาและทีมลงทาการแข่งขันรายการ
นีใ้ นปีต่อไป

17.1.7 ในระหว่างดาเนินการแข่งขันเจ้าหน้าที่ทีมและผู้เล่นสารอง จะต้องสวมใส่ ID
การ์ดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติโดยไม่ใส่ ID การ์ดในระหว่างทาหน้าที่ให้มีโทษปรับเงิน คน
ละ 50 บาท/ครั้ง โดยจะหักเงินจากค่าเดินทางของทีมกระทาการผิดระเบียบ
ข้อที่ 18 การกระทาของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม
18.1 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมคนใด ใช้ถ่อยคาหยาบคาย ด่า ถากถาง เยาะ
เย้ย หรือแสดงกิริยาลบหลู่ หรือ ดูหมิ่น เช่นการถ่มน้าลาย ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งในและนอกสนามการ
แข่งขัน
18.1.1 ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน และเจ้าหน้า ที่ อบจ.สตูล มี
บทลงโทษให้ออกจากการทาหน้าที่ในสนามแข่งขัน ในนัดนั้น และห้ามทาหน้าที่ต่อไปอีก 2 นัด
18.1.2 ผู้เล่น เจ้าหน้าที่ทีมคู่แข่ง กองเชียร์คู่ แข่ง หรือบุคคลอื่นใด มีบทลงโทษให้
ออกจากการทาหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทาหน้าที่ต่อไปอีก 2 นัด
18.2 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาคนใดพยายามทาร้ายร่างกายต่อ
บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งในและนอกสนาม
18.2.1 ผู้ ตั ด สิ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น เจ้ า หน้ า ที่ อบจ.สตู ล มี
บทลงโทษให้ออกจาการทาหน้าที่ในสนามการแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทาหน้าที่ต่อไปอีก 3 นัด
18.2.2 ผู้เล่น เจ้าหน้าที่ทีมคู่แข่ง กองเชียร์คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด มีบทลงโทษให้
ออกจากการทาหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทาหน้าที่ต่อไปอีก 3 นัด
18.3 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาคนใดทาร้ายร่างการต่อบุคคล
ดังต่อไปนี้ ทั้งในและนอกสนาม
18.3.1 ผู้ ตั ด สิ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น เจ้ า หน้ า ที่ อบจ.สตู ล มี
บทลงโทษให้ออกจากการทาหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทาหน้าที่ต่อไปอีกตลอดการแข่งขัน
18.3.2 ผู้เล่น เจ้าหน้าที่ทีมคู่แข่ง กองเชียร์คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใดมีบทลงโทษให้
ออกจากการทาหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทาหน้าที่ต่อไปอีกตลอดการแข่งขัน
18.4 ผู้ใดก่อเหตุรุนแรงหรือกระทาการใดๆ เกินกว่าเหตุ อาจถูกพิจารณาเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หมวดที่ 12
ว่าด้วยชุดแข่งขัน
ข้อ 19 ชุดแข่งขัน
19.1 ผู้เล่นแต่ล ะทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ ติดหมายเลขทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อ ให้ตรงกับแผงรูป
19.2 ทีมใดที่เข้าแข่งขัน และมีปัญหาในเรื่องชุดแข่งขัน เสื้อ , กางเกง , ถุงเท้า หรือผู้เล่นที่ไม่
ติดหมายเลข หรือ ติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนแข่งขัน หรือกรณีอื่นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
โดยอุทธรณ์มิได้

19.3 ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีม มีสีประจาทีมดังนี้
18.3.1 ทีม วังประจัน FC
สีฟ้า
18.3.2 ทีม ควนโต๊ะซ้า FC
สีเขียว
18.3.3 ทีม โรงเรียนละงูพิทยาคม FC
สีส้ม
18.3.4 ทีม อิสลามวิทยา FC
สีชมพู
18.3.5 ทีม อบต.ละงู FC
สีแดง
18.3.6 ทีม พิมานพิทยาสรรค์ FC
สีม่วง
18.3.7 ทีม อบต.แป-ระ เอฟซี จูเนียร์
สีเหลือง
18.3.8 ทีม บาราเกตุ FC
สีน้าเงิน
18.3.9 ทีม อบต.ปากน้า FC
สีขาว
18.3.10 ทีม อบต.ขอนคลาน FC
สีดา
19.4 ทีมที่เปลี่ยนชุดการแข่งขัน และชุดการแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมที่มีสีชุดแตกต่างจาก
สีประจาทีม เปลี่ยนชุดการแข่งขัน ทั้งนี้ โดยการพิจารณาของผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่ตัดสินในคู่นั้นๆ รวมทั้งผู้รักษา
ประตูที่ใส่เสื้อสีเหมือนกันด้วย
19.5 นักกีฬาที่ลงสนามทุกคนจะต้องสวมสนับแข้ง
หมวดที่ 13
ว่าด้วยรางวัลการแข่งขัน
ข้อ 20รางวัลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
20.1 ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล
จานวน 60,000 บาท
20.2 ทีมอันดับ 2
เงินรางวัล
จานวน 54,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
20.3 ทีมอันดับ 3
เงินรางวัล
จานวน 48,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
20.4 ทีมอันดับ 4
เงินรางวัล
จานวน 42,000 บาท
20.5 ทีมอันดับ 5
เงินรางวัล
จานวน 36,000 บาท
20.6 ทีมอันดับ 6
เงินรางวัล
จานวน 30,000 บาท
20.7 ทีมอันดับ 7
เงินรางวัล
จานวน 24,000 บาท
20.8 ทีมอันดับ 8
เงินรางวัล
จานวน 18,000 บาท
20.9 ทีมอันดับ 9
เงินรางวัล
จานวน 12,000 บาท
20.10ทีมอันดับที่ 10 เงินรางวัล
จานวน 6,000 บาท
20.11 ถ้วยเกียรติยศนักเตะยอดเยี่ยม
จานวน 1 รางวัล
20.12 ถ้วยรางวัลดาวซัลโว
จานวน 1 รางวัล

หมวดที่ 14
ว่าด้วยการประท้วง
ข้อ 21 การประท้วง
21.1 ให้ทีมที่ยื่นประท้วงปฏิบัติ ดังนี้
- ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรูปของนักกีฬาทีมนั้นๆ
เป็นผู้ยื่นประท้วง โดยทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและสาเหตุของการประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ พร้อมหลักฐานและวางเงินประกันจานวน 1,000 บาท ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการ
แข่ง ขันคู่ นั้น หากผลการประท้วงเป็นผลทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกั นให้ แต่ ถ้าการ
ประท้วงไม่เกิดผลทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่คืนเงินประกันให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
21.2 ให้มีคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง 1 คณะ ประกอบด้วย
- ตัวแทน อบจ.สตูล
ประธาน
- ตัวแทน กกท.สตูล
กรรมการ
- ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
กรรมการ
- ประธานผู้ตัดสิน
กรรมการ
- ประธานผู้ควบคุมการแข่งขัน
กรรมการและเลขานุการ
หมวดที่ 15
บททั่วไป
ข้อ 22 การพิจารณาและการลงโทษแก่บุคคล หรือทีม ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในประเภทต่างๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณา มารยาท วินัย และข้อประท้วง ยึดระเบียบนี้ในการพิจารณาและลงโทษ หาก
พฤติการณ์อื่นใดเกิดขึ้นและมิได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะตามระเบียบนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันในการพิจารณาและลงโทษตามที่เห็นสมควร
ข้อ 23 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับ
การเป็นผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี (ไม่ถูกใบเหลือง ใบแดง) หรือกองเชียร์ที่ดีตามรายงานของผู้ตัดสินหรือผู้
ควบคุมการแข่งขัน ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันรายงานความผิดนั้นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อพิจารณา
โทษแล้วแต่กรณีตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษผู้กระทาผิดมารยาทและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสนาม
ข้อ 24 การกระทาความผิดอื่นใดที่มิได้กาหนดบทลงโทษไว้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสมหรืออาจใช้มาตรการอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได้ และคาตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่
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