
 
 
 
 
 

ระเบียบการแขงขันฟุตบอล ตานยาเสพติด  อบจ.ลพบุรี คัพ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖6 

******************** 
 เพ่ือใหการแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 
และ รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบการแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด “อบจ .ลพบุรี  คัพ”                        
รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป และ รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ประกาศใชเปนตนไป  
ขอ ๓ คําจํากัดความ  

๓.๑ คณะกรรมการจัดการแขงขัน หมายถึง คณะกรรมการท่ีองคการบริหารสวน 
จังหวัดลพบุรีแตงตั้งใหรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน  

๓.๒ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง  
๓.๓ ผูตัดสิน หมายถึง ผูตัดสินชุดท่ีทําหนาท่ีในการแขงขันครั้งนั้นๆ  
๓.๔ เจาหนาท่ีทีม หมายถึง บุคคลท่ีประจําทีมท่ีสมัครเขาแขงขัน ไดแก ผูจัดการทีม            

ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีประจําทีม  
๓.๕ ผูควบคุมการแขงขัน หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีควบคุมการแขงขันครั้งนั้นๆ  
๓.๖ กองเชียร หมายถึง บุคคลท่ีสนับสนุนหรือคอยใหกําลังใจทีม รวมเชียรของแตละทีม               

ท่ีรวมในวันแขงขัน  
๓.๗ การประทวง หมายถึง การโตแยงปญหา เก่ียวกับสิทธิ์หรือคุณสมบัติของผูเลน หรือเรื่อง

อ่ืนใดท่ีผูมีสวนเก่ียวของประพฤติปฏิบัติขัดหรือผิดตอระเบียบการแขงขัน  

ขอ ๔ การแบงรุนอายุ (นับอายุตามป พ.ศ.๒๕๖6) 
  ๔.๑ รุนอายุไมเกิน   ๑๒ ป (เกิด พ.ศ.๒๕๕4) 
  ๔.๒ รุนอายุไมเกิน   ๑๕ ป (เกิด พ.ศ.๒๕51) 

๔.๓ รุนอายุไมเกิน   ๑๘ ป (เกิด พ.ศ.๒๕๔8) 
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หมวด ๑ 
วัตถุประสงค 

ขอ 5 วัตถุประสงคในการจัดการแขงขัน  
5.๑ เพ่ือเปนการสงเสริมการออกกําลังกายและเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
5.๒ เพ่ือสงเสริมและสรางพ้ืนฐานดานกีฬาใหกับเด็ก ยุวชน และเยาวชน 
5.๓ เพ่ือปลูกฝงคานิยมใหเด็ก ยุวชนและเยาวชนสนใจการเลนกีฬา  
5.๔ เพ่ือพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับยุวชนและเยาวชนในจังหวัดลพบุรีสูความเปนเลิศ  
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของนกักีฬาและทีมที่เขารวมการแขงขัน 

 
 

ขอ 6 คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน  
6.1 ผูสมัครแขงขันตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

6.๑.1 ตองเปนยุวชนชายท่ีมีอายุไมเกิน ๑๒ ป เยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน ๑๕ ปและเยาวชน
ท่ีมีอายุไมเกิน ๑๘ ป  

6.1.๒ นักกีฬาตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดลพบุรี ติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป    
นับถึงวันแรก ของการสมัคร หรือมีชื่ออยูในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ไมนอยกวา ๑ ป  

6.1.๓ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งไดเพียงทีมเดียวเทานั้น  
6.1.๔ ตองเปนนักกีฬาท่ีไมมีโรคประจําตัวซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขันและ

นักกีฬาจะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายใหเขารวมแขงขัน  
  6.2 หามบุคคลดังตอไปนี้เขารวมการแขงขัน 

6.2.1 นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ทุกรุนตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันท่ีสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภประกาศรายชื่ออยางเปนทางการ 

6.2.2 นักกีฬาฟุตซอลตัวแทนทีมชาติไทยทุกรุน ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันท่ีสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภประกาศรายชื่ออยางเปนทางการ 

6.3.3 หามนักกีฬาฟุตบอลท่ีเลนในรายการท่ีจัดโดยสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย            
ในพระบรมราชูปถัมถตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในรายการแขงขันดังตอไปนี้ 

1. ไทยแลนดฟรีเมียรลีก (T1) 
2. ฟุตบอลไทยแลนดลีก ดิวิชั่น (T2) 
3. ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น (T3, T4, T5 อเมเจอรลีก) 
4. ฟุตบอล เอฟเอ คัพ และลีกคัพ 
5. ฟุตบอลถวยพระราชทาน ก ข ค ง 
6. ฟุตบอลไทยแลนดยูธลีก ทุกรุนอายุ ตั้งแตป พ.ศ.2561  
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ขอ 7 การกําหนดทีมท่ีรับสมัคร  
    7.๑ การแขงขันครั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี กําหนดรับสมัคร จํานวน ๑๖ ทีม

ของแตละประเภทอายุ เม่ือไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว จะปดรับสมัครทันที  
7.๒ ทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขันสามารถสมัครไดในนาม สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ 

หางราน เอกชน ชมรม มูลนิธ ิ 
7.๓ รับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม 2566 (ในเวลาราชการ) ติดตอ

ขอรับใบสมัคร ไดท่ีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น ๒) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี หรือท่ี 
www.loppao.go.th  และยื่นใบสมัครไดท่ี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น ๒) องคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.๐-๓๖๔๑-๑๔๐๔ ตอ ๑๐๘ , ๐-๓๖๔๒-๒๓๑๐  

ขอ 8 เอกสารประกอบการสมัครเขารวมแขงขัน 
  8 .๑ หลักฐานการสมัครเขารวมการแขงขันรุนอายุไมเกิน ๑๒ ป อายุไมเกิน ๑๕ ป                      
และอายุไมเกิน ๑๘ ป (ใชขอ 8.๑.๑, 8.๑.๒, 8.๑.๓ และอยางใดอยางหนึ่งในขอ 8.๑.๔, 8.๑.๕) 
   8.๑.๑ ใบสมัครขอเขารวมการแขงขันของทีมตามแบบฟอรมท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรีกําหนด 
   8.๑.๒ แผงทะเบียนรูปถายนักกีฬาและเจาหนาท่ี รูปถายจริงไมสวมหมวกและ
แวนตาดํา (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
   8.๑.๓ สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีนักกีฬาท่ีสมัคร              
รุนอายุ 12 ปหรือ 15 ป ใหผูปกครองและผูฝกสอนเปนผูลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมกับนักกีฬาดวย 
   8.๑.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีนักกีฬาท่ีสมัคร                
รุนอายุ 12 ปหรือ 15 ป ใหผูปกครองและผูฝกสอนเปนผูลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมกับนักกีฬาดวย 
   8.๑.๕ ใบรับรองการเปนนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา ติดรูปถายประทับตรา
สถานศึกษา (ฉบับจริง) ตามแบบฟอรม ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีกําหนดไว 
  8.2 ทะเบียนรายชื่อพรอมแผงรูปนักกีฬาทีมละไมเกิน ๒๐ คน เจาหนาท่ีทีม ๕ คน                          
(นักกีฬาไมเกิน ๒๐ คนและไมนอยกวา ๑๕ คน) นักกีฬาใหใสเบอรเส้ือตามทะเบียนแผงรูปนักกีฬา                   
หากนักกีฬาคนใดใสเบอรเส้ือไมตรงกับแผงรูป ไมใหลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด (เอกสารแผนท่ี 2 - 4) 

 
หมายเหตุ กรณีปรากฏวาเอกสารหลักฐานใดเปนเท็จ ไมวาในกรณีใด ๆ หรือเจาหนาท่ีของ                    

กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีตรวจพบ เม่ือวัน เวลาใด หรือวิธีใดก็ตาม ผูลงนาม                       
ในหลักฐานการสมัครตองรับผิดชอบ โดยจะอางวาไมทราบขอเท็จจริงท่ีตนประพฤติผิดระเบียบดังกลาวมิได                
และองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ถือวาการสมัครครั้งนั้นเปนโมฆะตั้งแตวันสมัครไมมีสิทธิเขารวม                    
ทําการแขงขัน 
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ขอ 9 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี  
9.๑ ใหแตละทีมสงนักกีฬาไดทีมละ ไมนอยกวา ๑๕ คน และไมเกิน ๒๐ คน ลงเลนใน                   

สนามได ไมเกิน ๑๑ คน และตองไมนอยกวา ๗ คน โดยอนุญาตใหปรับเปลี่ยนผูเลนได ภายในวันท่ีมี                     
การประชุมผูจัดการทีม  

9.๒ ในวันแขงขันใหผูจัดการทีมสงรายชื่อนักกีฬาลงทําการแขงขันไดไมเกิน ๒๐ คน  
9.๓ ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๕ คน (โดยสงประวัติพรอมหลักฐานในวันสมัคร)  

ประกอบดวย   - ผูจัดการทีม   ๑ คน  
- ผูฝกสอน   ๑ คน  
- ผูชวยผูฝกสอน   ๒ คน  
- เจาหนาท่ีประจําทีม  ๑ คน  
 

หมวด ๓ 
การจัดการแขงขัน 

 

ขอ 10 การดําเนินการจัดการแขงขัน  
          10.๑ การแขงขันในรอบแรก แบงสายการแขงขันออกเปน ๔ สาย โดยจับสลากสายละ ๔ ทีม 

ทําการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย โดยใหนับคะแนน เพ่ือคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ และ ท่ี ๒                    
ของแตละสายเขาไปแขงขันในรอบสอง และไมมีการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษในการแขงขันรอบแรก                          
หากคะแนนเทากันใหใชวิธีการจับสลาก โดยมีรูปแบบการแบงสาย ดังนี้ 
สาย ก สาย ข สาย ค สาย ง 
๑...................................... ๑...................................... ๑...................................... ๑...................................... 
๒................................... ๒................................... ๒................................... ๒................................... 
๓................................... ๓................................... ๓................................... ๓................................... 
๔................................... ๔................................... ๔................................... ๔................................... 

 
          10.2 รอบสอง (รอบ ๘ ทีม) ใชระบบการแขงขันแบบแพคัดออก โดยกําหนดคูแขงขัน ดังนี้  

       คูท่ี ๑ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ ของสาย ก แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ ของสาย ค  
       คูท่ี ๒ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ ของสาย ก แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ ของสาย ค  
       คูท่ี ๓ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ ของสาย ข แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ ของสาย ง  
       คูท่ี ๔ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ ของสาย ข แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ ของสาย ง 

ในกรณีท่ีเสมอกันเวลาการแขงขันปกติ เม่ือหมดเวลาการแขงขันใหใชวิธีเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ โดยให
ใชกติกาของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยูในปจจุบัน 
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10.๓ รอบรองชนะเลิศ (รอบ ๔ ทีม) โดยกําหนดคูแขงขัน ดังนี้  
คูท่ี ๕ ทีมชนะการแขงขันคูท่ี ๑ แขงขันกับ ทีมชนะการแขงขันคูท่ี ๓  
คูท่ี ๖ ทีมชนะการแขงขันคูท่ี ๒ แขงขันกับ ทีมชนะการแขงขันคูท่ี ๔  

ในกรณีท่ีเสมอกันเวลาการแขงขันปกติ เม่ือหมดเวลาการแขงขันใหใชวิธีเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ โดยให
ใชกติกาของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยูในปจจุบัน  

10.๔ รอบชิงท่ี ๓ และ รอบชิงชนะเลิศ โดยกําหนดคูแขงขัน ดังนี้  
        คูท่ี ๗ รอบชิงท่ี ๓ ทีมแพคูท่ี ๕ แขงขันกับทีมแพคูท่ี ๗ 
         คูท่ี ๘ รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะคูท่ี ๕ แขงขันกับทีมชนะคูท่ี ๖  

รอบชิงท่ี ๓ ในกรณีท่ีเสมอกันเวลาการแขงขันปกติ เม่ือหมดเวลาการแขงขันใหใชวิธีเตะโทษ                
ณ จุดเตะโทษ โดยใหใชกติกาของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใช               
อยูในปจจุบัน และรอบชิงชนะเลิศ ในกรณีท่ีเสมอกันเวลาการแขงขันปกติ ใหตอเวลาแขงขันออกไป                      
รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ครึ่งละ ๑๐ นาที รุนอายุไมเกิน ๑๕ ปและ ๑๘ ป ครึ่งละ ๑๕ นาที หากผลการแขงขัน              
ยัง เสมอกันอีกใหหาทีมชนะโดยใชวิธี เตะโทษ ณ  จุดเตะโทษ  โดยให ใชกติกาของสมาคมฟุตบอล                           
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยูในปจจุบัน 

 10.๕ คะแนนการแขงขัน ใหถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
           ทีมชนะ  ได  ๓ คะแนน  
           ทีมเสมอ ได  ๑ คะแนน  
           ทีมแพ    ได  ๐ คะแนน 
ขอ ๑1 การประชุมผูจัดการทีมและผูฝกสอน  

๑1.๑ ใหผูจัดการทีมและผูฝกสอน หรือผูไดรับมอบหมาย (เปนลายลักษณอักษร) เขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการจัดการแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  

๑1.๒ ในการแขงขัน ถาผูจัดการทีมและผูฝกสอนไมเขารวมประชุมฯ ตามวัน เวลา  
และสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด จะไมพิจารณารางวัลเกียรติยศตางๆ จากการแขงขัน 

ขอ ๑2 กติกาการแขงขัน  
๑2.๑ ใหแตละทีมสงรายชื่อไดทีมละ ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน ๒๐ คน ลงเลนใน 

สนามไดไมเกิน ๑๑ คน และตองไมนอยกวา ๗ คน  
๑2.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ท่ีสมาคมฟุตบอลแหง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภรับรอง และกติกาท่ีกรมกรมพลศึกษากําหนด 
๑2.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันตามโปรแกรมท่ีไดกําหนดไวหรือผละออกจาก                 

การแขงขันใหปรับทีมนั้นเปนแพโดยยกเลิกผลการแขงขันท่ีผานมาและไมใหดําเนินการแขงขันในเกมสตอไป 
๑2.4 นักกีฬาท่ีเขาแขงขันตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน ตามแบบและสีท่ีไดแจงไวใน

ใบสมัครในกรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันใหทีมท่ีมีชื่อตามหลังในกําหนดการแขงขันเปลี่ยนสีเสื้อสํารอง 
๑2.5 นักกีฬาตองนําบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงดวย กอนการลงแขงขันทุกครั้ง 
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                ๑2.6 ในวันแขงขันใหผูจัดการทีมสงรายชื่อนักกีฬาลงทําการแขงขันได ๒๐ คน  

      ๑2.7 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขันตามขอ ๑๐.๒ แลวไมอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
                ๑2.8 เวลาในการแขงขัน 

 - รุนอายุไมเกิน ๑๒ ปชาย ครึ่งละ ๓๐ นาที พักระหวางครึ่ง ไมเกิน ๑5 นาที 
 - รุนอายุไมเกิน ๑๕ ปชาย ครึ่งละ ๓๕ นาที พักระหวางครึ่ง ไมเกิน ๑5 นาที 
 - รุนอายุไมเกิน ๑๘ ปชาย ครึ่งละ ๔๕ นาที พักระหวางครึ่ง ไมเกิน ๑5 นาที 

      ๑2.9 การเปลี่ยนตัว เปลี่ยนตัวได ๕ คน รวมท้ังผูรักษาประตู จากผูเลนสํารองท่ีสงรายชื่อเปน      
ตัวสํารองในการแขงขันในนัดนั้น  

      ๑2.10 ลูกฟุตบอลท่ีใช รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ใชลูกฟุตบอลเบอร ๔ สวนรุนอายุไมเกิน ๑๕ ป  
และรุนอายุไมเกิน ๑๘ ป ใชลูกฟุตบอลเบอร ๕ 

      ๑2.11 หามไมใหผูฝกสอนลงไปสอนนักกีฬาในสนามขณะทําการแขงขัน แตอนุญาตใหผูฝกสอน
ทีมละ ๑ คน ชวยสอนไดในเขตเทคนิคของฝายตนเองเทานั้น 

ขอ ๑3 ขอปฏิบัติในการแขงขัน  
๑3.๑ ทีมฟุตบอลตองสงรายชื่อใบสมัครและเอกสารการสมัครในวันท่ีกําหนดเทานั้น  
๑3.๒ การสงรายชื่อนักกีฬาใหเรียงลําดับหมายเลขชุดการแขงขันใหตรงกับหลักฐานการสมัคร  
๑3.๓  หัวหนาทีมตองมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ ท่ีแขนดานซายใหชัดเจนทุกครั้ ง ท่ี                      

ลงทําการแขงขัน โดยทีมตองจัดเตรียมปลอกแขนมาเอง  
๑3.๔ ในระหวางการแขงขัน ผูจัดการทีม เจาหนา ท่ีทีมตองประพฤติตนให เหมาะสม                            

เปนแบบอยางท่ีดี  
ขอ ๑4 การปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน  

๑4.๑ ทีมฟุตบอลทุกทีมท่ีสงทีมเขารวมแขงขัน จะตองทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบนี้               
โดยเครงครัด ทุกประการ ไมวาเกิดกรณีใดๆ จะอางวาไดกระทําไปโดยไมทราบระเบียบนี้ไมได  

๑4.๒ คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน สามารถแกไขเพ่ิมเติมระเบียบการแขงขัน โดยตราเปน 
บทเฉพาะกาลได แตการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบจะเปนผลดีหรือผลเสียแกทีมใดทีมหนึ่งมิได 
       14.3 การถอนทีม หากมีความประสงคขอถอนทีมออกจากการแขงขัน ใหขอถอนทีมพรอมแจง
เหตุผลและความจําเปนตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
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ขอ ๑5 การรักษามารยาท  
๑5.๑ นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมท่ีถูกผูตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ  ตลอดเวลาการแขงขัน 

ผูเขารวมแขงขันตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมท่ีดี การละเมิดกติกาการแขงขัน
จะถูกผูตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) นักกีฬาคนใดไดใบเหลือง ๒ ครั้ง จะติดตอหรือไมก็ตาม ใหงดลง                     
ทําการแขงขันในครั้งตอไป ๑ นัด แตในกรณีท่ีไดรับใบเหลือง ๒ ใบในเกมสเดียวกันนั้น นักกีฬาจะถูกพักโดย
อัตโนมัติ ๑ เกมส และใหยกเลิกใบเหลืองท้ัง ๒ ใบ แตจะมีผลตอการนับใบแดง และนักกีฬาไดรับใบเหลืองครบ 
๓ ใบ (จะนับตางเกมสการแขงขัน) จะตองพักอีก ๑ ครั้ง และถาไดรับใบแดงครบ ๒ ครั้งตางเกมส ใหหมดสิทธิ์
ทําการเลนตลอดการแขงขัน 
  ในกรณีท่ีเกิดมีเหตุการณทะเลาะวิวาทและชกตอยกัน ใหงดลงแขงขันในนัดตอไปอยางนอย  
๒ ครั้ง หรือตลอดการแขงขันตามกรณีท่ีคณะกรรมการฯเห็นควร 
  ในกรณีท่ีผูตัดสินเชิญเจาหนาท่ีทีมออกจากเขตเทคนิค เนื่องจากมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก               
เชน การไมยอมรับการปฎิบัติหนาท่ีของผูตัดสินหรือการใชถอยคําท่ีเปนการดาทอตาง ๆ นั้น จะตองพักการ
ปฏิบัติหนาท่ีในรายการตอไปอีกอยางนอย ๑ เกมส 
  อนึ่ง ความหมายการลงโทษนักกีฬา ในกรณีท่ีนักกีฬาไดรับใบเหลือง ๒ ใบ ตางเกมสการ
แขงขัน ตองพักการแขงขัน ๑ ครั้ง และเม่ือไดรับใบเหลืองครบ ๓ ใบ ตองพักการแขงขัน ๑ ครั้ง นักกีฬาไดรับ
ใบเหลือง ๒ ใบในเกมสการแขงขันเดียวกัน ตองพักการแขงขัน ๑ ครั้ง แตจะนับเปนการถูกลงโทษดวยใบแดง 
ครั้งท่ี ๑ แตถานักกีฬาคนเดิมไดรับใบแดงเปนใบท่ี ๒ จะตองพักตลอดการแขงขัน 
 
  

เกมสท่ี ๑ เกมสท่ี ๒ เกมสท่ี ๓ เกมสท่ี ๔ เกมสท่ี ๕ เกมสท่ี ๖ เกมสท่ี ๗ 

ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก แขงขันได  

เหลือง+เหลือง=แดง พัก เหลือง+เหลือง=แดง พักตลอดฯ    

เหลือง+เหลือง=แดง พัก เหลือง เหลือง พัก เหลือง พัก 

เหลือง ใบแดง พัก เหลือง พัก เหลือง พัก 

แดง พัก เหลือง เหลือง พัก เหลือง พัก 

แดง พัก เหลือง+เหลือง=แดง พักตลอดฯ    

แดง พัก แดง พักตลอดฯ    
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  ๑5.๒ หากมีปญหาอ่ืนใดในการแขงขัน ใหถือเปนสิทธิขาดของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
จะพิจารณาตามความเหมาะสม แตละทีมจะอุทธรณใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
  ๑5.๓ กรณีเจาหนาท่ีทีมหรือกองเชียรเขาไปสนามโดยไมไดรับอนุญาตจะพิจารณาลงโทษ     
ตามควรแกกรณี 
  ๑5.๔ หากมีการทะเลาะวิวาท ระหวางทีมหรือเจาหนาท่ีท่ีฝายจัดการแขงขันหลังจบการ
แขงขันแลว จะพิจารณาลงโทษข้ันเด็ดขาดและแตละทีมจะอุธรณใดๆไมไดท้ังสิ้น 
  ๑5.๕ ทีมใดฝาฝนสงนักกีฬาท่ีถูกลงโทษใหพักการแขงขันหรือผิดระเบียบ ลงทําการแขงขัน 
ใหปรับทีมชนะเปนแพ ดวยประตู ๒ : ๐ ในการแขงขันครั้งนั้น โดยจะแจงวาคณะกรรมการจัดการแขงขัน                   
ไมแจงใหทราบไมได 
  ๑5.๖ ทีมใดฝาฝนสงนักกีฬาท่ีถูกลงโทษใหพักการแขงขัน หรือผิดระเบียบนี้ หากลงทําการ
แขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น โดยจะแยงวาคณะกรรมการจัดการแขงขันไมแจงใหทราบ
ไมได 
  ๑5.๗ นักกีฬาหรือผูควบคุมทีม คนใดไมปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันหรือประพฤติตน          
ไมเหมาะสม ไมวากรณีใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันสามารถลงโทษ            
ไดตามควรแกกรณี โดยยึดใบรายงานจากคณะกรรมการผูตัดสินท่ีเห็นเหตุการณ 
  ๑5.๘ ในระหวางการแขงขันหากนักกีฬาตัวจริงหรือผูเลนสํารองหรือเจาหนาท่ีประจําทีม 
กลาววาจาท่ีไมสุภาพตอคณะกรรมการผูตัดสิน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น จะถูกลงโทษไลออกจากการแขงขัน              
และไมมีสิทธิ์ลงทําการแขงขันหรือปฏิบัติหนาท่ีตลอดการแขงขัน 
  ๑5.๙ ในระหวางการแขงขันหากนักกีฬาท้ัง ๒ ทีม มีการเลนท่ีรุนแรงหรือมีการยั่วยุคูแขงขัน
(ซ่ึงกันและกัน) อันจะกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทซ่ึงกันและกัน กรรมการผูตัดสินและคณะกรรมการผูตัดสินจะ
รวมพิจารณาเหตุการณนั้น และหรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินปญหาและบทลงโทษนั้นๆ                   
และถือเปนขอยุติ 
  ๑5.๑๐ ระเบียบการแขงขันอ่ืนใดท่ีไมไดระบุในระเบียบนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรม 
การจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสิ้นสุดจะอุทธรณใดๆ             
ไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๑6 การวางเงินประกันทีม 
  ๑6.๑ ทีมท่ีสมัครเขารวมทําการแขงขันทุกทีมตองวางเงินประกันทีม ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท.-
(หนึ่งพันบาทถวน) เงินประกันทีมจะคืนใหเม่ือทีมของทานแขงขันครบตามกําหนดการแขงขันและไมถูก
ประทวง (คืนครบจํานวน) 

๑6.๒ หากทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหนดสูจิบัตรการแขงขันฯ ฝายจัดการแขงขันจะริบ
เงินประกันทีมเขาเปนเงินสนับสนุนการจัดการแขงขัน 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
 ขอ ๑7 รางวัลการแขงขัน 

รุนอายุ ท่ี ถวยรางวัล เงินรางวัล 
เหรียญ
รางวัล 

หมายเหตุ 

๑๒ ปชาย 

ชนะเลิศ ๑ 25,๐๐๐.- ทอง  
รองฯอันดับ ๑ ๑ ๒๐,๐๐๐.- เงิน  
รองฯอันดับ ๒ ๑ ๑๕,๐๐๐.- ทองแดง  
รองฯอันดับ ๓ - ๑๐,๐๐๐.- -  

๑๕ ปชาย 

ชนะเลิศ ๑ 3๐,๐๐๐.- ทอง  
รองฯอันดับ ๑ ๑ 2๐,๐๐๐.- เงิน  
รองฯอันดับ ๒ ๑ 15,๐๐๐.- ทองแดง  
รองฯอันดับ ๓ - ๑๐,๐๐๐.- -  

๑๘ ปชาย 

ชนะเลิศ ๑ ๔๐,๐๐๐.- ทอง  
รองฯอันดับ ๑ ๑ ๓๐,๐๐๐.- เงิน  
รองฯอันดับ ๒ ๑ ๒๐,๐๐๐.- ทองแดง  
รองฯอันดับ ๓ - ๑๐,๐๐๐.- -  

 
 
 
 

หมวด ๔ 
การประทวง 

ขอ ๑8 การประทวงตองเปนไปตามระเบียบการแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ                
ท่ีกําหนดไวเทานั้น  

๑8.๑ ใหทีมท่ีจะประทวงปฏิบัติโดยใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนยื่นหนังสือประทวง 
เปนลายลักษณอักษร พรอมแนบหลักฐานตอเจาหนาท่ีประจําสนามหรือคณะกรรมการจัดการแขงขันและ          
ตองวางเงินประกันการประทวง ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง หลังเสร็จส้ินการแขงขัน
ครั้งนั้นของทีม เงินประทวงจะคืนให เม่ือการประทวงเปนผล หากการประทวงไมเปนผลใหริบเงินประกันการ
ประทวง เม่ือเจาหนาท่ีประจําสนามหรือคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรับหนังสือประทวงแลวใหสงหนังสือให
คณะกรรมการพิจารณา มารยาทและ ขอประทวงโดยเร็ว 

๑8.๒ เม่ือคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและขอประทวงไดรับหนังสือประทวงแลว 
คณะกรรมการดังกลาวตองพิจารณาการประทวงโดยเร็วและตองแจงผลการประทวง เปนลายลักษณอักษรตอ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน เพ่ือออกประกาศเปนลายลักษณอักษรแจงใหทีมประทวงคูกรณีและ
สาธารณชนไดรับทราบ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับตั้งแตรับหนังสือประทวง 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง 

 

ขอ ๑9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยคณะกรรรมการจํานวนหนึ่งไมเกิน 7 คน             
ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ใหมีหนาท่ีดังตอไปนี้  

๑9.๑ พิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดโทษในปญหาขัดแยง ท่ีมีการประทวง 
หรือรายงานอันเก่ียวกับการกระทําผิดตามระเบียบการแขงขันฯ  

๑9.๒ พิจารณาและกําหนดโทษ การกระทําผิดของนักกีฬา เจาหนาท่ีทีม กรรมการตัดสิน            
ผูควบคุมการแขงขัน กองเชียร หรือผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการแขงขัน หรือท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือ
เวลาการแขงขัน แตเปนการกระทําท่ีตอเนื่องกัน หรือมีมูลเหตุจากการแขงขันตามรายงานของ ผูตัดสิน                  
ผูควบคุมการแขงขัน หรือคณะกรรมการจัดการแขงขัน  

๑9.๓ พิจารณาตัดสินขอประทวงเก่ียวกับสิทธิ คุณสมบัติของผูเลน หรือขอประทวงอ่ืนๆ             
ท่ีมีสวนไดสวนเสีย  

๑9.๔ หากคณะกรรมการฯ เห็นวาขอเท็จจริงในการประทวง การรายงาน หรือขอรองเรียน
ยังไมชัดเจน คณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะเรียกเอกสาร วัตถุพยาน พยานบุคคล หรือคูกรณีมาสอบสวนเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหไดขอมูลถูกตอง ครบถวน เพ่ือประกอบการวินิจฉัยอยางถูกตอง เปนธรรม  

๑9.๕ นักกีฬา เจาหนาท่ีทีม กองเชียร ท่ีกระทําความผิดในหมวดท่ี ๒ หรือ ๓           
ใหคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและขอประทวง พิจารณาลงโทษตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๖ วาดวย
บทลงโทษ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา มารยาทและขอประทวงใหถือเปนท่ีสุดจะประทวงหรือ
อุทธรณตอหนวยงานหรือองคกรใดๆ มิได  

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
ขอ 20 บทลงโทษ  

20.๑ ทีมใดทําผิดตามระเบียบการแขงขันฯ ใหคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย 
และประทวง มีบทลงโทษ ดังนี้  

(๑) วากลาวตักเตือน  
(๒) ภาคทัณฑ  
(๓) ปรับเงิน  
(๔) ปรับทีมแพ  

 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

 

(๕) หามเขารวมการแขงขัน 1 นัด  
(๖) หามเขารวมการแขงขันตลอดรายการ  
(๗) หามเขารวมการแขงขันในปถัดไป  
(๘) บทลงโทษอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและประทวง เห็นสมควร 

โดยบทลงโทษใหมีผลตั้งแตคณะกรรมการฯ ไดมีหนังสือแจงใหทราบ 

 
หมวด ๗ 
เร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขอ ๒1 เนื่องจากระเบียบการแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ เปนระเบียบเฉพาะ              
กฎ ระเบียบ กติกา การแขงขันอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้ เทาท่ีระบุไวอยางชัดเจน                       
ในการพิจารณานอกเหนือจากท่ีระบุไวในระเบียบนี้ ใหเปนตามกติกาของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย                
ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยูในปจจุบัน  

ขอ ๒2 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

 
ประกาศ ณ วันท่ี    23   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 

(นางอรพิน    จิระพันธุวาณิช) 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
จัดการแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ 

 
 
 
 
 
 


