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ระเบียบการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชน อาย ุ13 ปี 

  Chang Junior Cup 2019 
 ภมิูภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือการแข่งขนั : Chang Junior Cup 2019  
การรบัสมคัร : 15 - 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (รบัสมคัรทีมจ านวนจ ากดัไม่เกิน 36 ทีม) 
สถานท่ีรบัสมคัร : ไนซเ์พลส สปอรต์คลบั 99/9  หมู่ท่ี 7 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง    
                               จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 
ผูร้บัสมคัร : คณุเพลง (082-938-2158) 
E-mail :  Niceplace.sportclub@gmail.com  
การจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั : 25 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ไนซเ์พลส สปอรต์คลบั 
                                                         จงัหวดัเชียงใหม่ 
สถานท่ีแข่งขนั : ไนซเ์พลส สปอรต์คลบั  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท าการแข่งขนั : 26 - 28 เมษายน 2562  
รอบแรก : 26 - 27 เมษายน 2562 
รอบท่ีสอง - รอบชิงชนะเลิศ : 28 เมษายน 2562 
 
1. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม 
 

 1.1 ทมีทีส่มคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั สามารถส่งนกักฬีาไดท้มีละไมเ่กนิ 15 คน และไม่น้อยกวา่ 13 คน 
 1.2 และสามารถส่งเจา้หน้าทีท่มีไดท้มีละไม่เกนิ 2 คน  
 

2. คณุสมบติั และสิทธ์ิของนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขนั 
2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัตอ้งมอีายุไม่เกนิ 13 ปี เกดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป 
2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัตอ้งเป็นชาย และมสีญัชาตไิทย 
2.3 ผูส้มคัรแขง่ขนัผูห้นึ่ง มสีทิธิส์่งชือ่สมคัรเขา้แขง่ขนัในทมีต่างๆ ไดเ้พยีงทมีเดยีวเท่านัน้ หากมชีือ่  
     ซ ้าซ้อน จะถูกตดัสทิธิ ์ไมใ่หล้งท าการแขง่ขนั โดยจะอา้งวา่มผีูน้ าชือ่เขา้สมคัรโดยตนเองไม่ทราบไม่ได ้
2.4 ผูส้มคัรแขง่ขนั จะตอ้งไม่เคยส่งชือ่ท าการแขง่ Chang Junior Cup 2019 ในรอบภูมภิาคอืน่ๆ มาก่อน 

                                                                        
3. หลกัฐานการสมคัร 
 

 3.1 ใบสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั พรอ้มทะเบยีนรายชือ่ ทะเบยีนรูปถ่าย ของนกักฬีา เจา้หน้าทีท่มี 
      และหมายเลขเสือ้ ของนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีนไว ้
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          3.2 รูปถ่ายครึง่ตวัขนาด 1 นิ้วจ านวน 1 รูป ตดิในทะเบยีนรูปถ่าย ตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่รบัรปูถ่าย 
                   ท่ีใช้กระดาษธรรมดา 
          3.3 บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัตวัจรงิ พรอ้มส าเนา และลงนามรบัรอง 
 

4. การด าเนินการจดัการแข่งขนั 
 

4.1 คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ จะท าการรบัสมคัรทมีเขา้ร่วมการแขง่ขนัทัง้หมดไม่เกนิ 36 ทมี         
     หากมทีมีสมคัรเขา้แขง่ขนัน้อยกวา่ 24 ทมีใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ        
     รอบภูมภิาค เป็นผูพ้จิารณา และด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ตอ่ไป     
4.2 การแขง่ขนัในรอบภูมภิาค  
     รอบแรก แบ่งการแขง่ขนัออกเป็น 12 สายๆละ 3 ทมี ท าการแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย หาทมีทีม่ ี   
     คะแนนเป็นที ่1 ของแต่ละสาย เขา้ไปท าการแขง่ขนัในรอบทีส่องต่อไป 
     การนบัคะแนน    ทมีชนะ ได ้3 คะแนน    ทมีแพ ้ได ้0 คะแนน    ทมีเสมอ ได ้ทมีละ 1 คะแนน 
     ในกรณทีีท่มีมคีะแนนรวมเท่ากนั ใหจ้ดัหาอนัดบัของแต่ละทมีดว้ยการจบัสลาก 
4.3 รอบทีส่อง ถงึ รอบชงิชนะเลศิ  จะใชว้ธิกีารแขง่ขนั แบบแพค้ดัออก หาทมีทีช่นะ เขา้ไปแขง่ขนัใน     
     รอบตอ่ไป ในการแขง่ขนัแต่ละคู ่เมื่อหมดเวลาการแขง่ขนัแลว้  ผลปรากฏวา่เสมอกนัในเวลาปกต ิ  
     ใหห้าผูช้นะดว้ยการเตะลกู ณ จุดเตะโทษ  ตามกตกิาของสหพนัธฟุ์ตบอลนานาชาต ิ(FIFA) ที ่    
     สมาคมฯ ประกาศใชแ้ลว้ โดยไม่มกีารต่อเวลาการแขง่ขนั 
4.4 ในรอบแรกถงึรอบก่อนรองชนะเลศิ จะท าการแขง่ขนัคู่ละ 30 นาทโีดยแบ่งออกเป็น 2 ครึง่ๆละ15 นาท ี  
     พกัระหวา่งการแขง่ขนัไม่เกนิ 3 นาท ี ใหท้ัง้ 2 ทมีสลบัขา้ง และท าการแขง่ขนัในครึง่เวลาหลงัต่อไป 
     ในรอบรองชนะเลศิและรอบชงิชนะเลศิ  จะท าการแขง่ขนัคู่ละ 40 นาท ี โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึง่ 
     ครึง่ละ 20 นาท ี พกัระหวา่งการแขง่ขนัไมเ่กนิ 10 นาท ี
4.5 การแขง่ขนัในรอบภูมภิาค  ทมีชนะเลศิ จะไดส้ทิธิเ์ขา้ไปแขง่ขนัในรอบสุดทา้ย     และจะไดร้บัการ   
     สนบัสนุนเงนิบ ารุงทมี ตามทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนดไว ้ในการแขง่ขนัรอบสดุทา้ย 
4.6 ส าหรบัการแขง่ขนัในรอบคดัเลอืกของโซนกรุงเทพมหานคร ทมีชนะเลศิ รองชนะเลศิ และอนัดบัที ่3  
     จะไดส้ทิธิเ์ขา้ไปแขง่ขนัในรอบสุดทา้ยทัง้ 3 ทมี และจะไดร้บัการสนบัสนุน เงนิบ ารุงทมี ตามทีค่ณะ   
     กรรมการจดัการแขง่ขนั ไดก้ าหนดไว ้
 

5. กติกา และการตดัสิน 
 

 5.1 ใชก้ตกิาการแขง่ขนั ของสหพนัธฟุ์ตบอลนานาชาต ิ(FIFA) ทีส่มาคมฯ ประกาศใชแ้ลว้      
          5.2 ทมีทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั  ตอ้งยอมรบัการตดัสนิของผูต้ดัสนิทีท่ าหน้าทีใ่นการแขง่ขนั  การตดัสนิ 
               ของผูต้ดัสนิ ในระหวา่งการแขง่ขนั ถอืเป็นถูกตอ้งและเป็นทีส่ิน้สดุ  จะประทว้งหรอือุทธรณ์ ต่อ           
               บคุคลที3่ใดๆ มไิด ้
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6. การแข่งขนั 
 

 6.1 ทมีทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั จะตอ้งลงท าการแขง่ขนัตาม วนั เวลา และสนามแขง่ขนั ตามทีค่ณะกรรมการ   
               จดัการแขง่ขนัฯ ก าหนด  ทมีใดลงสนามแขง่ขนัแลว้เหลอืผูเ้ล่นน้อยกวา่ 7 คน  ใหป้รบัทมีนัน้เป็นแพ ้ 
               และใหท้มีทีแ่ขง่ขนัดว้ยเป็นผูช้นะ  

6.2 ทมีใดมาถงึสนามแขง่ขนัแลว้แต่ไม่พรอ้มทีจ่ะลงท าการแขง่ขนัตามเวลาทีก่ าหนดใหป้รบัทมีนัน้เป็นแพ ้
6.3 ทมีทีจ่ะลงแขง่ขนั ผูเ้ล่นจะตอ้งสวมใส่ชดุแขง่ขนัใหเ้หมอืนกนัทัง้ทมี ยกเวน้ผูร้กัษาประตู 
     อนึ่ง ชดุทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั  หา้มน าตรา หรอื เครื่องหมายการคา้ ทีเ่ป็นการประชาสมัพนัธก์ารขาย    
     หรอื เกีย่วกบัการใหสู้บบุหรี ่ ใส่ลงท าการแขง่ขนั         
6.4 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ   ขอสงวนสิทธ์ิในการใช้ชดุแข่งขนั ในการแข่งขนัฟตุบอลครัง้น้ี   โดย  
      ให้ทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขนั  ในรอบคดัเลือกภมิูภาค และรอบสดุท้าย   จะต้องใช้ชดุแข่งขนัท่ีไม่มี  
      ตราเครื่องหมายบริษทัการค้าท่ีมีผลิตภณัฑล์กัษณะเดียวกนักบัผลิตภณัฑข์องฝ่ายจดัการแข่งขนั    
       ใส่ลงท าการแข่งขนั 
6.5 ในกรณทีีท่มีมเีครื่องแต่งกายสคีลา้ยกนั ใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯหรอืเจา้หน้าทีจ่ดัการแขง่ขนัฯ   
     ด าเนินการใหท้มีทีม่ชี ือ่อยู่หลงั เป็นทมีทีต่อ้งเปลีย่นสเีสือ้  เพื่อความเหมาะสมในการตดัสนิต่อไป 

          6.6 ผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าทมี ตอ้งมเีครือ่งหมายทีแ่ขนเสือ้ดา้นซา้ยใหช้ดัเจน ทมีทีแ่ขง่ขนัจะตอ้งจดัหามาเอง 
          6.7 ผูจ้ดัการทมี หรอื ผูฝึ้กสอนของทมีทีจ่ะเขา้แขง่ขนั   จะตอ้งส่งบญัชรีายชือ่ผูเ้ลน่โดยล าดบัหมายเลขให ้   
               ตรงกบัหมายเลขทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้โดยมผีูเ้ล่นไม่เกนิ 11 คนและผูเ้ล่นส ารองไมเ่กนิ 4 คน การส่งราย       
               ชือ่ตอ้งส่งใหก้บัเจา้หน้าทีจ่ดัการแขง่ขนั ก่อนเวลาการแขง่ขนั 30 นาท ี 
          6.8 ตลอดเวลาการแขง่ขนัหรอืเวลาต่อเนื่องกบัการแขง่ขนัผูเ้ขา้แขง่ขนั หรอืเจา้หน้าทีท่มีจะตอ้งประพฤตติน   
               ใหส้มกบัเป็นนกักฬีาหรอืเจา้หน้าทีท่มีทีด่ ีการละเมดิต่างๆจะถูกผูต้ดัสนิคาดโทษ (ใบเหลอืง) และหาก 
               ถกูคาดโทษ 2 ครัง้ จะตดิต่อกนัหรอืไมก่ต็าม หรอื ผูต้ดัสนิใหอ้อกจากการแขง่ขนั (ใบแดง) ใหถ้อืวา่เป็น  
               ความผดิอยา่งรา้ยแรง ใหง้ดเขา้ร่วมการแขง่ขนัในนดัต่อไปอยา่งน้อย 1 ครัง้  
         6.9 หากถูกใบแดงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาท จะถูกพจิารณาไม่ให้ลงเล่นตลอดการแขง่ขนั 
         6.10 ทมีทีแ่ขง่ขนัสามารถเปลีย่นผูเ้ล่นไดท้มีละ 3 คน  จากรายชือ่ทีไ่ดย้ืน่ไวก้อ่นการแขง่ขนัในแต่ละครัง้  
                ผูเ้ล่นทีถู่กเปลีย่นตวัออกไปแลว้  ไม่สามารถทีจ่ะกลบัเขา้มาเล่นไดอ้กี  
 

7. การประท้วง 
 

 7.1 ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัในรอบภูมภิาค สามารถทีจ่ะท าการประทว้งทมีคู่แขง่ขนัได ้ แต่ตอ้งไม่เกนิ 30 นาท ี   
               หลงัจากการแขง่ขนัสิ้นสดุลงในแมตชน์ัน้  โดยผูจ้ดัการทมีตอ้งเป็นผูป้ระทว้งดว้ยตนเอง และตอ้งท า  
               เป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มหลกัฐานเอกสารประกอบยืน่ต่อคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯภูมภิาคนัน้ 
 7.2 ในกรณทีีม่กีารประทว้ง และไดม้มีตกิารตดัสนิอยา่งใดแลว้ ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนนิการต่อไป  
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8. รางวลัการแข่งขนั 
 

 8.1 ทมีชนะเลศิ จะไดร้บัถว้ยรางวลัชนะเลศิรอบภูมภิาค พรอ้มผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มตราชา้ง ส าหรบัเงนิคา่ 
               บ ารุงทมี และค่าเดนิทาง คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ จะจดัไวใ้หใ้นรอบชงิแชมป์ประเทศไทยต่อไป  
          8.2 ทมีรองชนะเลศิ  จะไดร้บัผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มตราชา้ง  
 

9. สิทธ์ิส าหรบัทีมท่ีได้เป็นตวัแทน ของรอบภมิูภาค เข้าไปแข่งขนัในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
9.1 ทมีชนะเลศิการแขง่ขนัในรอบภูมภิาค  
9.2 ทมีรองชนะเลศิรอบภูมภิาค โซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

          9.3 ทมีรองชนะเลศิ ทมีอนัดบัที ่3  ของกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
          9.4 ทมีทีไ่ดส้ทิธิเ์ขา้ไปแขง่ขนัในรอบชงิแชมป์ประเทศไทย สามารถทีจ่ะเปลีย่นชือ่ผูเ้ล่นได ้ทมีละไม่เกนิ 3  
               คน แต่ผูเ้ล่นทีจ่ะเปลีย่นไดน้ัน้ จะตอ้งไม่เคยเลน่ในทกุภูมภิาค  หรอืผูเ้ล่นทีไ่ม่มชีือ่ซ ้า กบัผูเ้ล่นของทุก      
               ทมี ทีไ่ดส้ทิธิเ์ขา้แขง่ขนัในรอบสดุทา้ย  
 
10. การปฏิบติัตามระเบยีบการแข่งขนั 
 

               การถอืปฏบิตัติามระเบยีบการแขง่ขนั และขอ้แกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอืน่ใด  ทีค่ณะกรรมการจดัการ  
          แขง่ขนัฯแจง้และประกาศใหท้ราบ ทมีทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั ผูจ้ดัการทมี ผูฝึ้กสอน และผูเ้ขา้แขง่ขนัทุกคน   
          จะตอ้งทราบและถอืปฏบิตัติามระเบยีบการแขง่ขนันี้ โดยเคร่งครดัทกุประการ ไม่วา่กรณใีดๆจะอา้งวา่ได ้ 
          กระท าไปโดยไมท่ราบระเบยีบการฯนี้ไม่ได ้ และหากมปัีญหาหรอืเกดิเหตกุารณ์ใดๆเกดิขึน้นอกเหนอืจาก  
          ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นระเบยีบการฯนี้ รวมถงึเรื่องของการก าหนดการแขง่ขนั ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการ  
          จดัการแขง่ขนั เป็นผูพ้จิารณา ผลของการพจิารณาของคณะกรรมการฯถอืเป็นยุตจิะอุทธรณ์มไิด้ 
 
11. การใช้ระเบยีบการแข่งขนัฯน้ี 
 

          ใหใ้ชร้ะเบยีบการแขง่ขนัฯนี้  ตัง้แต่วนัทีป่ระกาศรบัสมคัรเป็นตน้ไป จนเสรจ็สิน้การแขง่ขนัในรอบภูมภิาค    
 
 
 
                       
                                                                              คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

                                                                                ไทยเบฟไทยทาเลนท ์
                                                                                4 มีนาคม 2562 
 

 



 

  


