ระเบียบองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสตูล
ว่ าด้ วยการแข่ งขันฟุตบอล สตูลลีก’ 59
ประเภทเยาวชน อายุไม่ เกิน 18 ปี
เพือ่ ให้การแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก’ 59 ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ และมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนากีฬาแห่ งชาติ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 2,3 จึงออกระเบียบไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล
สตูลลีก’ 59 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ”
ข้ อ 2 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูลมีอาํ นาจหน้าที่กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อ ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ น นายกองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัดสตูล
อาจยกเว้นการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้เป็ นรายกรณี ๆ ได้
หมวดที่ 1
ว่ าด้ วยวัตถุประสงค์
ข้ อ 3 เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนในจังหวัดสตูล ได้ออกกําลังกายมี พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
หลีกไกลอบายมุข อาทิ สารเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาทและการมัว่ สุมในสิ่งมอมเมาทั้งปวง
ข้ อ 4 เพื่อปลูกฝั งให้เยาวชนมีน้ าํ ใจนักกีฬา รู ้กฎกติกา มารยาท ทั้งในฐานะผูช้ มและผูเ้ ล่นมี
ระเบียบวินยั และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ข้ อ 5 เพื่อ เสริ ม สร้างทักษะในการทํางานเป็ นหมู่ คณะ เป็ นผลให้เกิ ดความรัก ความสามัคคี
ความสมานฉันท์ และลดปั ญหาความขัดแย้งในเรื่ องต่างๆ
ข้ อ 6 เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดสตูล เป็ นพื้นฐานไปสู่ การ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สู่ฟุตบอลอาชีพ และเป็ นบันไดสู่ทีมชาติในอนาคต
หมวดที่ 2
ว่ าด้ วยทีมที่เข้ าร่ วมแข่ งขัน
ข้ อ 7 ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขัน จํานวน 10 ทีม ประกอบด้วย
7.1 ทีมเทศบาลเมืองสตูล FC
7.2 ทีมบ้านควน FC
7.3 ทีม DLS.ย่านซื่อ FC
7.4 ทีมวังประจัน FC

7.5 ทีมทุ่งนุย้ FC
7.6 ทีมบาราเกตุ FC
7.7 ทีมแป-ระ FC จูเนียร์
7.8 ทีมละงูพทิ ยาคม FC
7.9 ทีม อบต.ละงู FC
7.10 ทีม อบต.ขอนคลาน FC
หมวดที่ 3
ว่ าด้ วยคุณสมบัติ ของ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
ข้ อ 8 นักกีฬาฟุตบอล
8.1 ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดสตูลไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( ก่อนวันที่ 1 มกราคม
2559) เกณฑ์การลงสนามตามอายุมีสดั ส่วน ดังนี้
8.2 นั ก กี ฬ าที่ มี อ ายุ 18 ปี ( ไม่ เกิ ด ก่ อ นปี พ.ศ.2541 ) ส่ งรายชื่ อ ได้ไ ม่ เกิ น 9 คน
ใช้หมายเลข 20 – 29 ลงสนามได้ 4 คน
8.3 นัก กี ฬ าที่ มี อ ายุ 17 ปี ( ไม่ เกิ ด ก่ อ นปี พ.ศ.2542 ) ส่ งรายชื่ อ ได้ไ ม่ เกิ น 9 คน
ใช้หมายเลข 10 – 19 ลงสนามได้ 4 คน
8.4 นั ก กี ฬ าที่ มี อ ายุ 16 ปี ( ไม่ เกิ ด ก่ อ นปี พ.ศ.2543 ) ส่ ง รายชื่ อ ได้ไ ม่ เกิ น 7 คน
ใช้หมายเลข 1 – 9 ลงสนามได้ 3 คน
8.5 ในการส่งนักกีฬาลงสนามนักกีฬาที่มีอายุน้อยกว่าสามารถทดแทนนักกีฬาที่มีอายุ
มากกว่าได้ขณะทําการแข่งขันสามารถเปลี่ยนลงแทนตามเกณฑ์อายุได้
8.6 นักกี ฬาต้อ งกรอกใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันและระบุทีมที่เข้าแข่งขันพร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองด้วยตนเองเท่านั้น
8.7 นักกีฬามี สิทธิ สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันได้ทีมเดียวเท่านั้น หากมีนักกีฬาคนใดมี
รายชื่อสองทีม จะให้สิทธิ์เล่นกับทีมที่นกั กีฬาลงทําการแข่งขันก่อนในนัดแรก
8.8 นักกีฬาที่มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างจังหวัด แต่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นจังหวัดสตูล ให้ใช้หนังสื อ
รับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
8.9 ไม่อนุญาตให้นกั กีฬาย้ายทีมตลอดการแข่งขัน ในเลกที่ 1
หมวดที่ 4
ว่ าด้ วยหลักฐานการสมัคร
ข้ อ 9 การสมัครต้องประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
9.1 ใบสมัครส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน

9.2 ทะเบียนนักกี ฬาพร้อ มติดรู ป ถ่ายหน้าตรงไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่น ตา (ไม่ รับ
ภาพถ่ายเอกสาร)

ด้วยตนเอง

9.3 ใบสมัครของนักกีฬาที่นกั กีฬาลงนามด้วยตนเอง
9.4 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน นักกี ฬาเป็ นผูล้ งนามรับรองสําเนา

9.5 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณี นกั กีฬาต่างจังหวัดแต่ศึกษาอยูท่ ี่จงั หวัดสตูล)
9.6 ผูจ้ ดั การทีมจะต้อ งจัดส่ งหลักฐานการสมัครให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก่อนการลงสนามนัดแรก 7 วัน
9.7 ทุกนัดที่ทาํ การแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องนําบัตรประจําตัวนักกีฬามาแสดงก่อนลง
ทําการแข่งขัน นักกีฬาคนใดไม่นาํ บัตรมาแสดงไม่อนุญาตให้ลงทําการแข่งขัน

หมวดที่ 5
ว่ าด้ วยการขึน้ ทะเบียนรายชื่ อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ประจําทีม
ข้ อ 10 การขึ้นทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
10.1 ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 25 คน
10.2 ทีมที่ส่งนักกีฬาไม่ครบ 25 คน สามารถเพิม่ เติมรายชื่อได้ระหว่างแข่งขัน
10.3 การเพิ่ม รายชื่ อนักกี ฬาจะต้องส่ งหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อ น
นักกีฬาลงสนามไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
10.4 ในครึ่ งฤดู ก าลหลัง ให้แต่ล ะที มเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อ นักกี ฬ าได้ไ ม่ เกิ น 5 คน
แต่ไม่เกิน 25 คน เมื่อรวมกับครึ่ งฤดูกาลแรก
ข้ อ 11 การขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจําทีม
11.1 เจ้าหน้าที่ประจําทีม ประกอบด้วย
11.1.1 ผูจ้ ดั การทีม
1 คน
11.1.2 ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
11.1.3 ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
2 คน
11.1.4 เจ้าหน้าที่ทีม
1 คน
11.2 การเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจําทีมจะต้องส่งหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก่อนทําหน้าที่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน

ข้ อ 12 กําหนดการแข่งขัน

หมวดที่ 6
ว่ าด้ วยกําหนดการแข่ งขัน

12.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็ นผูจ้ ดั ทําโปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดู กาล
ของการแข่งขัน

12.2 การเปลี่ ยนแปลงกําหนดการแข่งขัน หากมี ความจําเป็ น และเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ อาจเลื่อน หรื อเปลี่ยนแปลงกําหนดการแข่งขัน เปลี่ยนแปลง
คู่แข่งขัน วัน เวลา และสนามแข่งขันได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องแจ้งทีม ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
48 ชัว่ โมงก่อนทําการแข่งขัน
12.3 หากมีเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นก่อนหรื อขณะแข่งขัน เช่น สนามไม่อยูใ่ นสภาพที่ใช้ทาํ
การแข่งขันได้ หรื อมีเหตุอื่นๆ โดยการวินิจฉัยของผูค้ วบคุมการแข่งขันร่ วมกับ กรรมการตัดสิ น ให้ฝ่าย
จัดการแข่งขันแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบและปฏิบตั ิตาม
12.4 ในระหว่างการแข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ้นระหว่างแข่งขัน หรื อเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ เช่ น พายุ ฝนตกหนัก นํ้าท่ว ม หรื อ ปั ญ หาด้านความปลอดภัย เกิ ดจลาจล การก่ อ
วินาศกรรม อันเป็ นเหตุสุดวิสัย ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถดําเนิ นการแข่งขันต่อไปได้
ให้ยกเลิกการแข่งขัน และจัดการแข่งขันใหม่ (อนึ่ งนักกีฬาที่ได้รับโทษในเกมส์ดงั กล่าว จะคงสภาพ
บทลงโทษไว้ สําหรับนักกีฬาที่ถูกโทษแบน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการพักได้ และให้คงไว้การลงโทษ
นักกี ฬาที่ ไ ด้รับใบเหลื อ ง ใบแดง) โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดวันเวลา และ
สถานที่
12.5 ในวันเวลาการแข่งขันที่กาํ หนดไว้ให้มีการแข่งขัน หากสนามไม่ พร้อมผูร้ ับจ้าง
ไม่สามารถเตรี ยมความพร้อมในการแข่งขันได้โดยความเลินเลอของผูร้ ับผิดชอบเตรี ยมการแข่งขัน จน
ต้องให้มีการแข่งขันใหม่ให้ปรับเงินผูร้ ับผิดชอบ 2,000 บาท
12.6 ในระหว่างการแข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิ ดขึ้นระหว่างแข่งขัน หากเกมส์การ
แข่งขันอยูใ่ นครึ่ งเวลาแรกให้ทาํ การแข่งขันใหม่ (อนึ่ งรายชื่อนักกีฬาคงไว้และนักกีฬาที่ได้รับโทษใน
เกมส์ดงั กล่าว จะคงสภาพบทลงโทษไว้ สําหรับนักกีฬาที่ถูกโทษแบน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการพักได้
และให้คงไว้การลงโทษ นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง) แต่หากเกมส์การแข่งขันอยูใ่ นครึ่ งเวลาหลัง
ให้ดาํ เนินการแข่งขันในเวลาที่เหลืออยู่ คงไว้ซ่ ึงผลการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา และนักกีฬาที่ได้รับโทษ
ในเกมส์ดงั กล่าว จะคงสภาพบทลงโทษไว้ สําหรับนักกีฬาที่ถูกโทษแบน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการพัก
ได้ และให้คงไว้การลงโทษ นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง
หมวดที่ 7
ว่ าด้ วยสนามแข่ งขัน เจ้ าหน้ าที่และอุปกรณ์การแข่ งขัน
ข้ อ 13 สนามแข่งขัน
13.1 ทีมเข้าร่ วมการแข่งขันที่เป็ นสนามเจ้าบ้าน จะต้องรับผิดชอบจัดทําคําขอใช้สนาม
และจัดหาผูร้ ับจ้าง เพือ่ จัดเตรี ยมสนาม จัดเตรี ยมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน

13.2 สนามที่ใช้แข่งขัน มีดงั ต่อไปนี้
13.2.1 สนามกีฬารัชกิจประการ
13.2.2 สนามกีฬาโรงเรี ยนสตูลวิทยา
13.2.3 สนามกีฬาโรงเรี ยนบ้านควน
13.2.4 สนามกีฬาองค์การบริ หารส่วนตําบลควนสตอ
13.2.5 สนามกีฬาโรงเรี ยนบ้านทุ่งนุย้ มิตรภาพ 49
13.2.6 สนามกีฬากลางอําเภอท่าแพ
13.2.7 สนามกีฬาชัยอนุสรณ์ (อบต.แป-ระ)
13.2.8 สนามกีฬาหนองปั นหยา
13.2.9 สนามกีฬาโรงเรี ยนบ้านดาหลํา
13.2.10 สนามกีฬาโรงเรี ยนบ้านราไว
13.2.11 สนามกีฬาเทศบาลตําบลเจ๊ะบิลงั
13.2.12 สนามกีฬาโรงเรี ยนกําแพงวิทยา
13.3 ผูร้ ับจ้างจัดเตรี ยมสนาม เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การแข่งขัน จะต้องจัดการ จัดหา
เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ดังนี้
13.3.1 ตัดหญ้าและตีเส้นสนาม
13.3.2 ติดตั้งตาข่ายประตู ธงมุม ( คระกรรมการจัดการแข่งขันจัดหาให้ )
13.3.3 ดูแลความเรี ยบร้อยของป้ายสกอร์บอร์ด ( ผูร้ ับผิดชอบสนามจัดหาเอง)
13.3.4 เตรี ยมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพิธีกรสนาม
(เต็นท์ 1 หลัง โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้ในเต็นท์ 20 ตัว ที่นงั่ สําหรับผูเ้ ล่นสํารองและเจ้าหน้าที่ทีม ทีมละ 15 ตัว)
13.3.5 เครื่ องขยายเสียง พร้อมพิธีกรสนาม
13.3.6 จัดนํ้าแข็ง 50 กก. นํ้าดื่มสําหรับทีมที่แข่งขันทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน
13.3.7 จัดนํ้าดื่มผูค้ วบคุม ผูต้ ดั สิน เจ้าหน้าที่ 3 โหล
13.3.8 พนักงานเปลพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 คน
13.3.9 เด็กเก็บบอล จํานวน 6 คน
13.3.10 เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล จํานวน 1 คน
13.3.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ตํารวจ อส.หรื อ อปพร.) จํานวน 6 คน
13.3.12 เจ้าหน้าที่สกอร์บอร์ด จํานวน 1 คน
13.3.13 เก็บขยะทําความสะอาดสนาม
13.4 ลู ก ฟุ ต บอลที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขัน เป็ นลู ก ฟุ ต บอลหนั ง เย็บ (เบอร์ 5) ตามที่
คณะกรรมการแข่งขันจัดให้

หมวดที่ 8
ว่ าด้ วยการดําเนินการแข่ งขัน
ข้ อ 14 การดําเนินการแข่งขัน
14.1 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการแข่งขัน และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการแข่งขันทั้งหมด
14.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุม
การแข่งขันให้เป็ นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ หากมีปัญหาใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบการ
นี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอาํ นาจตัดสิน และนําผลการตัดสินไปดําเนินการให้เสร็จสิ้น
14.3 ผูจ้ ดั การทีมหรื อตัวแทนจะต้องเข้าประชุมร่ วมกับผูค้ วบคุมการแข่งขัน ในเวลา
13.30 น.ของวันที่ทาํ การแข่งขัน
14.4 นักกีฬาที่ลงสนามแข่งขัน จะต้องสวมชุดแข่งขันให้ตรงตามหมายเลขที่แจ้งไว้ ใน
แผงรายชื่อนักกีฬา โดยให้มีผเู ้ ล่นไม่เกิน 11 คน ตามช่วงอายุ ใน ข้อ 8 และผูเ้ ล่นสํารองไม่เกิน 9 คน
และให้ส่งรายชื่อนักกีฬาต่อผูค้ วบคุมการแข่งขัน ก่อนเวลาทําการแข่งขัน 30 นาที
14.5 ทีมที่เข้าร่ วมแข่งขัน จะต้องจัดทีมเข้าแข่งขันตามวัน เวลาและสนามแข่งขันที่ได้
กําหนดไว้ ทีมใดลงทําการแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน
หลังจากเวลาที่กาํ หนดไว้เกิน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ หากไม่พร้อมที่จะลงทําการแข่งขันทั้ง 2
ทีม ให้ปรับแพ้ท้งั คู่ เมื่อถูกปรับแพ้ดว้ ยเหตุใด ๆ ทีมนั้นต้องลงทําการแข่งขันนัดต่อไปตามปกติ
14.6 ในการแข่งขัน ทีมใดไม่มาทําการแข่งขันตามกําหนด หรื อมาถึงสนามแล้วเจตนา
ไม่ลงทําการแข่งขัน หรื อเจตนาผละออกจากการแข่งขันซึ่งกําลังดําเนิ นการอยู่ หรื อแสดงเจตนาที่จะไม่
ร่ วมการแข่งขันต่อไปจนครบเวลาแข่งขัน หรื อทีมใดขาดวินยั และความเรี ยบร้อยใน
การแข่งขันหรื อ เล่นรุ นแรงเกินกว่าเหตุ หรื อเล่นในทางสมยอมเสมอกันอย่างไม่สมศักดิ์ศรี เป็ นการ
สร้างภาพพจน์ ที่ไ ม่ ดีท าํ ให้เสื่ อ มความนิ ยมของวงการกี ฬาฟุตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ต่อไป
14.7 ผู ้ที่ เป็ นหั ว หน้ า ที ม จะต้อ งเติ ม เครื่ อ งหมายที่ แ ขนเสื้ อ ด้า นซ้ า ยให้ ชั ด เจน
(กรรมการจัดการแข่งขันจะเป็ นผูจ้ ดั หาให้)
หมวดที่ 9
ว่ าด้ วยกติกาการแข่ งขันและการตัดสิ น
ข้ อ 15 กติกาการแข่งขัน และการตัดสิน
15.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่ ง
สมาคมฯประกาศใช้อยูใ่ นปั จจุบนั

15.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดผูต้ ดั สิ น ไปทําหน้าที่ตดั สิ นตามวัน เวลา และ
สนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด
15.3 เมื่ อสิ้ นสุ ดการแข่งขันในแต่ละนัด ผูต้ ดั สิ นจะต้องทําบันทึกรายงานการแข่งขัน
ของแต่ละคู่ที่ได้ทาํ การตัดสินไปแล้วรายงานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากบันทึกรายงานของผู ้
ตัดสินมี เหตุการณ์ไม่ปกติ ให้ผคู ้ วบคุมการแข่งขัน ดําเนินการนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท
วินัย และข้อประท้วงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูล ลีก หรื อ ระเบียบที่เกี่ ยวข้องต่อไป
โดยเร็ว ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการผูต้ ดั สินฯ และพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่ผดิ ปกติให้ความร่ วมมือ
15.4 ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสิ นของผูต้ ดั สิ น การตัดสิ นของผู ้
ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็ นที่ส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้
15.5 ในระหว่างการแข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน และนักกีฬา ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรื อไม่ ปฏิบตั ิตามระเบียบ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธิ์นกั กีฬาหรื อทีม (แล้วแต่กรณี ) ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้
15.6 หากมี ปั ญ หาในการแข่ งขัน ให้ถื อ เป็ นสิ ท ธิ ช้ ี ขาด ของคณะกรรมการจัด การ
แข่งขัน จะพิจารณาตามความเหมาะสม ทีมต่างๆ จะแย้งหรื ออุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ท้งั สิ้น
15.7 ในกรณี แข่งขันไม่ครบตามเวลาที่กาํ หนดและไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ให้อยูใ่ น
ดุลพินิจผูค้ วบคุมการแข่งขันร่ วมกับผูต้ ดั สิน
15.8 ในกรณี ที่ มี เหตุก ารณ์ ผิด ปกติ ที่ เกิ ดขึ้ น ในการแข่ง ขัน ซึ่ งเกิ ด จากผูเ้ ล่ น หรื อ ที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ของทีม หรื อกองเชียร์ของทีมใดทีมหนึ่ ง ที่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียกับวงการฟุตบอลให้ผตู ้ ดั สิน และผูค้ วบคุมการแข่งขันทํารายงานเสนอคณะกรรมการ พิจารณา
มารยาทวินยั และข้อประท้วงพิจารณาตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง
15.9 ในกรณี ที่คณะกรรมการฯ ตามข้อ 15.8 ตัดสิ นลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ ง และ
แจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทราบแล้ว หากทีมไม่เห็นด้วยกับคําตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ให้ยนื่ เรื่ องเสนอขออุ ทธรณ์ ต่อ “คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” คําตัดสิ นของ “คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน” ให้ถือว่าเป็ นที่สิ้นสุด
15.10 การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นได้ไม่เกิน 5 คน รวมทั้ง
ผูร้ ักษาประตู
หมวดที่ 10
ว่ าด้ วยวิธีการแข่ งขัน และระบบการแข่ งขัน
ข้ อ 16 วิธีการแข่งขัน และระบบการแข่งขัน
16.1 การแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก’59 แข่งขันแบบพบกันหมด คู่ละ 2 ครั้ง ระบบเหย้าเยือน โดยมีการให้คะแนนทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ไม่ได้คะแนน

16.2 การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 2 ตอนๆ ละ 40 นาที และพักการแข่งขันไม่เกิน 15 นาที
16.3 การจัดอันดับสําหรับทีมที่มีคะแนนเท่ากัน จะใช้เกณฑ์พจิ ารณาเรี ยงลําดับดังนี้
16.3.1 พิจารณาจากการแข่งขันที่เคยแข่งขันกันมา (HEAD TO HEAD )
16.3.2 พิจารณาผลต่างประตูได้-เสีย
16.3.3 พิจารณาเฉพาะประตูได้
16.3.4 ถ้าทุก ข้อ คะแนนเท่ ากันหมด ให้นําเงิน รางวัล มารวมกัน แล้ว หาร 2
ส่วนลําดับที่ให้ทาํ การจับฉลาก
หมวดที่ 11
ว่ าด้ วยการรักษามารยาท

ข้ อ 17 การรักษามารยาท
17.1 นักกีฬาที่ถูกผูต้ ดั สินคาดโทษหรื อลงโทษ
17.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 3 ครั้ง ให้พกั ทําการแข่งขันนัดต่อไป
1 ครั้ง นับตั้งแต่นดั แรกจนถึงนัดสุดท้าย
17.1.2 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พกั ทําการแข่งขันอย่างน้อ ย 1
ครั้ง นับตั้งแต่นดั แรกจนถึงนัดสุดท้าย และส่งเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
17.1.3 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันในสนาม
ให้ตดั สิ ทธิ์ห้ามลงทําการแข่งขันตลอดรายการ และส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการฯ พิจารณามารยาทลงโทษ
ต่อไป
สําหรับกรณี นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับใบเหลือง 2 ใบในนัดเดียว การนับโทษ
จะอยูใ่ นประเภทใบเหลืองเท่านั้น
17.1.4 ทีมใดฝ่ าฝื นส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พกั การแข่งขัน ลงทําการ
แข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ดว้ ยประตู 0 ต่อ 1 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
17.1.5 นักกีฬาหรื อผูค้ วบคุมทีมคนใด ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขัน หรื อ
ประพฤติตนไม่ เหมาะสมไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันสามารถลงโทษได้ตามควรแก่กรณี
17.1.6 หากผู ้จ ัด การที ม ผู ้เล่ น หรื อ กองเชี ย ร์ ของที ม ใดสร้ า งปั ญ หาใน
ระหว่างการแข่งหรื อนอกการแข่งขันทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามนักกีฬาและทีมลงทํา
การแข่งขันรายการนี้ในปี ต่อไป

17.1.7 ในระหว่างดําเนิ นการแข่งขันเจ้าหน้าที่ทีมและผูเ้ ล่นสํารอง จะต้องสวม
ใส่ ID การ์ดในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ หากผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิโดยไม่ ใส่ ID การ์ดในระหว่างทําหน้าที่ให้มี
โทษปรับเงิน คนละ 50 บาท/ครั้ง โดยจะหักเงินจากค่าเดินทางของทีมกระทําการผิดระเบียบ
ข้ อที่ 18 การกระทําของผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน และเจ้าหน้าที่ทีม
18.1 ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน และเจ้าหน้าที่ทีมคนใด ใช้ถ่อยคําหยาบคาย ด่า ถาก
ถาง เยาะเย้ย หรื อแสดงกิริยาลบหลู่ หรื อ ดูหมิ่น เช่นการถ่มนํ้าลาย ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งในและ
นอกสนามการแข่งขัน
18.1.1 ผูต้ ดั สิ น ผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ น ผูค้ วบคุ มการแข่งขัน และเจ้าหน้า อบจ.สตูล
มีบทลงโทษให้ออกจากการทําหน้าที่ในสนามแข่งขัน ในนัดนั้น และห้ามทําหน้าที่ต่อไปอีก 2 นัด
18.1.2 ผู ้เล่ น เจ้า หน้ า ที่ ที ม คู่ แ ข่ ง กองเชี ย ร์ คู่ แ ข่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด มี
บทลงโทษให้ออกจากการทําหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทําหน้าที่ต่อไปอีก 2 นัด
18.2 ผูจ้ ัด การที ม ผูฝ้ ึ กสอน เจ้าหน้า ที่ ที ม และนั ก กี ฬ าคนใดพยายามทํา ร้า ย
ร่ างกายต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งในและนอกสนาม
18.2.1 ผูต้ ดั สิ น ผูช้ ่ วยผูต้ ดั สิ น ผูค้ วบคุ มการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ อบจ.สตู ล
มีบทลงโทษให้ออกจาการทําหน้าที่ในสนามการแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทําหน้าที่ต่อไปอีก 3 นัด
18.2.2 ผู ้เล่ น เจ้า หน้ า ที่ ที ม คู่ แ ข่ ง กองเชี ย ร์ คู่ แ ข่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด มี
บทลงโทษให้ออกจากการทําหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทําหน้าที่ต่อไปอีก 3 นัด
18.3 ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกี ฬาคนใดทําร้ายร่ างการต่ อ
บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งในและนอกสนาม
18.3.1 ผูต้ ดั สิ น ผูช้ ่ วยผูต้ ดั สิ น ผูค้ วบคุ มการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ อบจ.สตู ล
มีบทลงโทษให้ออกจากการทําหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทําหน้าที่ต่อไปอีกตลอดการ
แข่งขัน
18.3.2 ผู ้เล่ น เจ้า หน้ า ที่ ที ม คู่ แ ข่ ง กองเชี ย ร์ คู่ แ ข่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดมี
บทลงโทษให้อ อกจากการทําหน้าที่ในสนามแข่งขันในนัดนั้น และห้ามทําหน้าที่ต่อ ไปอี กตลอดการ
แข่งขัน
18.4 ผูใ้ ดก่อเหตุรุนแรงหรื อกระทําการใดๆ เกินกว่าเหตุ อาจถูกพิจารณาเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ข้ อ 19 ชุดแข่งขัน

หมวดที่ 12
ว่ าด้ วยชุดแข่ งขัน

19.1 ผูเ้ ล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ ติดหมายเลข
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อ ให้ตรงกับแผงรู ป
19.2 ทีมใดที่เข้าแข่งขัน และมีปัญหาในเรื่ องชุดแข่งขัน เสื้ อ , กางเกง , ถุ งเท้า หรื อ ผู ้
เล่ นที่ไ ม่ติดหมายเลข หรื อ ติดหมายเลขไม่ ตรงกับในทะเบียนแข่งขัน หรื อกรณี อื่ นจะต้อ งปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการแข่งขัน โดยอุทธรณ์มิได้
19.3 ให้ทีมที่เข้าร่ วมแข่งขันแต่ละทีม มีสีประจําทีมดังนี้
19.3.1 ทีมเทศบาลเมืองสตูล FC สีน้ าํ เงิน
19.3.2 ทีมบ้านควน FC
สีขาว
19.3.3 ทีม DLS.ย่านซื่อ FC
สีเขียว
19.3.4 ทีมทุ่งนุย้ FC
สีแดง
19.3.5 ทีมบาราเกตุ FC
สีม่วง
19.3.6 ทีมแป-ระ FC จูเนียร์
สีชมพู
19.3.7 ทีมละงูพทิ ยาคม FC
สีสม้
19.3.8 ทีม อบต.ละงู FC
สีดาํ
19.3.9 ทีมวังประจัน FC
สีฟ้า
19.3.10 ทีม อบต.ขอนคลาน FC สีเหลือง
19.4 ที มที่เปลี่ ยนชุ ดการแข่งขัน และชุ ดการแข่งขันมี สี คล้ายคลึ งกัน ให้ทีม ที่ มี สีชุ ด
แตกต่างจากสี ประจําทีม เปลี่ยนชุดการแข่งขัน ทั้งนี้ โดยการพิจารณาของผูต้ ดั สินที่ทาํ หน้าที่ตดั สิ นในคู่
นั้นๆ รวมทั้งผูร้ ักษาประตูที่ใส่เสื้อสีเหมือนกันด้วย
19.5 นักกีฬาที่ลงสนามทุกคนจะต้องสวมสนับแข้ง
หมวดที่ 13
ว่ าด้ วยรางวัลการแข่ งขัน
ข้ อ 20 รางวัลการแข่งขัน
20.1 ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเหรี ยญรางวัล พร้อมเงินรางวัล
จํานวน 60,000 บาท
20.2 ทีมอันดับ 2
เงินรางวัล
จํานวน 54,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและ
เหรี ยญรางวัล
20.3 ทีมอันดับ 3
เงินรางวัล
จํานวน 48,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและ
เหรี ยญรางวัล
20.4 ทีมอันดับ 4
เงินรางวัล
จํานวน 42,000 บาท
20.5 ทีมอันดับ 5
เงินรางวัล
จํานวน 36,000 บาท

20.6 ทีมอันดับ 6
เงินรางวัล
จํานวน 30,000 บาท
20.7 ทีมอันดับ 7
เงินรางวัล
จํานวน 24,000 บาท
20.8 ทีมอันดับ 8
เงินรางวัล
จํานวน 18,000 บาท
20.9 ทีมอันดับ 9
เงินรางวัล
จํานวน 12,000 บาท
20.10ทีมอันดับที่ 10 เงินรางวัล
จํานวน 6,000 บาท
20.11 ถ้วยเกียรติยศนักเตะยอดเยีย่ ม
จํานวน 1 รางวัล
20.12 ถ้วยรางวัลดาวซัลโว
จํานวน 1 รางวัล
หมวดที่ 14
ว่ าด้ วยการประท้ วง
ข้ อ 21 การประท้วง
21.1 ให้ทีมที่ยนื่ ประท้วงปฏิบตั ิ ดังนี้
- ให้ผูจ้ ดั การทีม หรื อ ผูฝ้ ึ กสอนที่มี รายชื่ ออยูใ่ นทะเบียนรู ปของนักกี ฬาทีม
นั้นๆ เป็ นผูย้ นื่ ประท้วง โดยทําหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อ ักษรและสาเหตุ
ของการประท้วงยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมหลักฐานและ
วางเงินประกันจํานวน 1,000 บาท ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง หลังเสร็จสิ้ น
การแข่งขันคู่น้ ัน หากผลการประท้วงเป็ นผลทางคณะกรรมการจัดการ
แข่ ง ขั น จะคื น เงิ น ป ระกั น ให้ แต่ ถ ้ า ก ารป ระท้ ว งไม่ เกิ ดผล ท าง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่คืนเงินประกันให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
21.2 ให้มีคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินยั และข้อประท้วง 1 คณะ ประกอบด้วย
- ตัวแทน อบจ.สตูล
ประธาน
- ตัวแทน กกท.สตูล
กรรมการ
- ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
กรรมการ
- ผูต้ ดั สินในแมตช์ดงั กล่าว
กรรมการ
- ผูค้ วบคุมการแข่งขันในแมตช์ดงั กล่าว กรรมการและเลขานุการ
หมวดที่ 15
บททั่วไป
ข้ อ 22 การพิจารณาและการลงโทษแก่บุคคล หรื อทีม ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในประเภท
ต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา มารยาท วินัย และข้อประท้วง ยึดระเบียบนี้ในการพิจารณาและ
ลงโทษ หากพฤติการณ์อื่นใดเกิดขึ้นและมิได้กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะตามระเบียบนี้ ให้เป็ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในการพิจารณาและลงโทษตามทีเ่ ห็นสมควร

ข้ อ 23 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ อันถือได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิไม่
เหมาะสมกับการเป็ นผูเ้ ล่น หรื อเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี (ไม่ถูกใบเหลือง ใบแดง) หรื อกองเชียร์ที่ดีตาม
รายงานของผูต้ ดั สินหรื อผูค้ วบคุมการแข่งขัน ให้ผคู ้ วบคุมการแข่งขันรายงานความผิดนั้นต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพือ่ พิจารณาโทษ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษผูก้ ระทําผิด
มารยาทและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสนามแข่งขัน
ข้ อ 24 การกระทําความผิดอื่นใดที่มิได้กาํ หนดบทลงโทษไว้ตามระเบียบนี้ ให้เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสม หรื ออาจใช้มาตรการอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได้ และคําตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการฯ ให้เป็ นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

( นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ )
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสตูล

