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ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ป ี

  Chang Junior Cup 2019 
 ภูมิภาคใต ้จังหวัดสงขลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ชื่อการแข่งขัน : Chang Junior Cup 2019  
การรับสมัคร : 22 - 26 เมษายน 2562 เวลา : 09.00-16.00 น. (รับสมัครทีมจ านวนจ ากัดไม่เกิน 24 ทีม) 
สถานที่รับสมัคร : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 45 ซอย 1 เทศบาล 31 ต าบลพะตง  อ าเภอหาดใหญ่ 
                              จังหวัดสงขลา 90230 
ผู้รับสมัคร : คุณปาน (081-896-9942 , 06-504-9962) 
E-mail :  Chana_mahasri@yahoo.com 
การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน : 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ 
                                                        (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา 
สถานที่แข่งขัน : สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา 
ท าการแข่งขัน : 3 - 5 พฤษภาคม 2562  
รอบแรก : 3 - 4 พฤษภาคม 2562 
รอบที่สอง - รอบชิงชนะเลิศ : 5 พฤษภาคม 2562 
 
1. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 

 1.1 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งนักกีฬาได้ทีมละไม่เกิน 15 คน และไม่น้อยกว่า 13 คน 
 1.2 และสามารถส่งเจ้าหน้าที่ทีมได้ทีมละไม่เกิน 2 คน  
 

2. คุณสมบัติ และสิทธิ์ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 13 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 
2.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นชาย และมีสัญชาติไทย 
2.3 ผู้สมัครแข่งขันผู้หนึ่ง มีสิทธิ์ส่งชื่อสมัครเข้าแข่งขันในทีมต่างๆ ได้เพียงทีมเดียวเท่าน้ัน หากมีชื่อ  
     ซ้้าซ้อน จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้ลงท้าการแข่งขัน โดยจะอ้างว่ามีผู้น้าชื่อเข้าสมัครโดยตนเองไม่ทราบไม่ได้ 
2.4 ผู้สมัครแข่งขัน จะต้องไม่เคยส่งชื่อท้าการแข่ง Chang Junior Cup 2019 ในรอบภูมิภาคอื่นๆ มาก่อน 

                                                                        
3. หลักฐานการสมัคร 
 

 3.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทะเบียนรายชื่อ ทะเบียนรูปถ่าย ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม 
      และหมายเลขเสื้อ ของนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
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          3.2 รูปถ่ายครึ่งตัวขนาด 1 นิ้วจ้านวน 1 รูป ติดในทะเบียนรูปถ่าย ต้องไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปถ่าย 
                   ที่ใช้กระดาษธรรมดา 
          3.3 บัตรประจ้าตัวประชาชน ฉบับตัวจริง พร้อมส้าเนา และลงนามรับรอง 
 

4. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 

4.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะท้าการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดไม่เกิน 24 ทีม         
     หากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 24 ทีมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ        
     รอบภูมิภาค เป็นผู้พิจารณา และด้าเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไป     
4.2 การแข่งขันในรอบภูมิภาค  
     รอบแรก แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 สายๆละ 3 ทีม ท้าการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หาทีมที่มี    
     คะแนนเป็นที่ 1 ของแต่ละสาย เข้าไปท้าการแข่งขันในรอบที่สองต่อไป 
     การนับคะแนน    ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน    ทีมแพ้ ได้ 0 คะแนน    ทีมเสมอ ได้ ทีมละ 1 คะแนน 
     ในกรณีที่ทีมมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดหาอันดับของแต่ละทีมด้วยการจับสลาก 
4.3 รอบที่สอง ถึง รอบชิงชนะเลิศ  จะใช้วิธีการแข่งขัน แบบแพ้คัดออก หาทีมที่ชนะ เข้าไปแข่งขันใน     
     รอบต่อไป ในการแข่งขันแต่ละคู่ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว  ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาปกติ   
     ให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ  ตามกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที ่    
     สมาคมฯ ประกาศใช้แล้ว โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน 
4.4 ในรอบแรกถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ จะท้าการแข่งขันคู่ละ 30 นาทีโดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ15 นาที   
     พักระหว่างการแข่งขันไม่เกิน 3 นาท ี ให้ทั้ง 2 ทีมสลับข้าง และท้าการแข่งขันในคร่ึงเวลาหลังต่อไป 
     ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  จะท้าการแข่งขันคู่ละ 40 นาที  โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง 
     ครึ่งละ 20 นาที  พักระหว่างการแข่งขันไม่เกิน 10 นาที 
4.5 การแข่งขันในรอบภูมิภาค  ทีมชนะเลิศ จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย     และจะได้รับการ   
     สนับสนุนเงินบ้ารุงทีม ตามที่คณะกรรมการฯ ก้าหนดไว้ ในการแข่งขันรอบสุดท้าย 
4.6 ส้าหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกของโซนกรุงเทพมหานคร ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับที่ 3  
     จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้ง 3 ทีม และจะได้รับการสนับสนุน เงินบ้ารุงทีม ตามที่คณะ   
     กรรมการจัดการแข่งขัน ได้ก้าหนดไว้ 
 

5. กติกา และการตัดสิน 
 

 5.1 ใช้กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่สมาคมฯ ประกาศใช้แล้ว      
          5.2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินที่ท้าหน้าที่ในการแข่งขัน  การตัดสิน 
               ของผู้ตัดสิน ในระหว่างการแข่งขัน ถือเป็นถูกต้องและเป็นที่สิ้นสุด  จะประท้วงหรืออุทธรณ์ ต่อ           
               บุคคลที่3ใดๆ มิได้ 
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6. การแข่งขัน 
 

 6.1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องลงท้าการแข่งขันตาม วัน เวลา และสนามแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการ   
               จัดการแข่งขันฯ ก้าหนด  ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  
               และให้ทีมทีแ่ข่งขันด้วยเป็นผู้ชนะ  

6.2 ทีมใดมาถึงสนามแข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงท้าการแข่งขนัตามเวลาที่ก้าหนดให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 
6.3 ทีมที่จะลงแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องสวมใส่ชุดแข่งขันให้เหมือนกันทั้งทีม ยกเว้นผู้รักษาประตู 
     อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน  ห้ามน้าตรา หรือ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย    
     หรือ เกี่ยวกับการให้สูบบุหร่ี  ใส่ลงท้าการแข่งขัน         
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ   ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชุดแข่งขัน ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้   โดย  
      ให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ในรอบคัดเลอืกภูมิภาค และรอบสุดท้าย   จะต้องใช้ชุดแข่งขันที่ไม่มี  
      ตราเครื่องหมายบริษัทการค้าที่มีผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของฝ่ายจัดการแข่งขัน    
       ใส่ลงท าการแข่งขัน 
6.5 ในกรณีที่ทีมมีเครื่องแต่งกายสคีล้ายกัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ   
     ด้าเนินการให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลัง เป็นทีมที่ต้องเปลี่ยนสีเสื้อ  เพื่อความเหมาะสมในการตัดสินต่อไป 

          6.6 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องมีเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน ทีมที่แข่งขันจะต้องจัดหามาเอง 
          6.7 ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนของทีมที่จะเข้าแข่งขัน   จะต้องส่งบัญชีรายชื่อผู้เล่นโดยล้าดับหมายเลขให้    
               ตรงกับหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 11 คนและผู้เล่นส้ารองไม่เกิน 4 คน การส่งราย       
               ชื่อต้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที  
          6.8 ตลอดเวลาการแข่งขันหรือเวลาต่อเนื่องกับการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ทีมจะต้องประพฤติตน   
               ให้สมกับเป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี การละเมิดต่างๆจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) และหาก 
               ถูกคาดโทษ 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม หรือ ผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็น  
               ความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดเข้าร่วมการแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง  
         6.9 หากถูกใบแดงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท จะถูกพิจารณาไม่ให้ลงเล่นตลอดการแข่งขัน 
         6.10 ทีมที่แข่งขันสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ทีมละ 3 คน  จากรายชื่อที่ได้ยื่นไว้ก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง  
                ผู้เล่นที่ถูกเปลีย่นตัวออกไปแล้ว  ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาเล่นได้อีก  
 

7. การประท้วง 
 

 7.1 ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบภูมิภาค สามารถที่จะท้าการประท้วงทีมคู่แข่งขันได้  แต่ต้องไม่เกิน 30 นาท ี   
               หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงในแมตช์นั้น  โดยผู้จัดการทีมต้องเป็นผู้ประท้วงด้วยตนเอง และต้องท้า  
               เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯภูมิภาคนั้น 
 7.2 ในกรณีที่มีการประท้วง และได้มีมติการตัดสินอย่างใดแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ด้าเนินการต่อไป  
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8. รางวัลการแข่งขัน 
 

 8.1 ทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรอบภูมิภาค พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ส้าหรับเงินค่า 
               บ้ารุงทีม และค่าเดินทาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะจัดไว้ให้ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป  
          8.2 ทีมรองชนะเลิศ  จะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง  
 

9. สิทธิ์ส าหรับทีมที่ได้เป็นตัวแทน ของรอบภมูิภาค เขา้ไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
9.1 ทีมชนะเลิศการแข่งขันในรอบภูมิภาค  
9.2 ทีมรองชนะเลิศรอบภูมิภาค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          9.3 ทีมรองชนะเลิศ ทีมอันดับที่ 3  ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
          9.4 ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อผู้เล่นได้ ทีมละไม่เกิน 3  
               คน แต่ผู้เล่นที่จะเปลี่ยนได้นั้น จะต้องไม่เคยเล่นในทุกภูมิภาค  หรือผู้เล่นท่ีไม่มีชื่อซ้้า กับผู้เล่นของทุก      
               ทีม ที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย  
 
10. การปฏิบัตติามระเบียบการแข่งขัน 
 

               การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน และข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอื่นใด  ที่คณะกรรมการจัดการ  
          แข่งขันฯแจ้งและประกาศให้ทราบ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าแข่งขันทุกคน   
          จะต้องทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันนี้ โดยเคร่งครัดทุกประการ ไม่ว่ากรณีใดๆจะอ้างว่าได้  
          กระท้าไปโดยไม่ทราบระเบียบการฯน้ีไม่ได้  และหากมีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนอกเหนือจาก  
          ที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการฯนี ้รวมถึงเรื่องของการก้าหนดการแข่งขัน ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
          จัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้ 
 
11. การใช้ระเบียบการแข่งขันฯนี้ 
 

          ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฯนี้  ตั้งแต่วันท่ีประกาศรับสมัครเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบภูมิภาค    
 
 
 
                       
                                                                              คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

                                                                                ไทยเบฟไทยทาเลนท์ 
                                                                                4 มีนาคม 2562 
 

 
  


