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ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลชิงถ้วย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
( เอไอเอส ฟุตซอล เอฟ. เอ. คัพ ) ประจาปี 2560
“ AIS FUTSAL F. A. CUP 2017 “
ดาเนินการโดย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ
บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จากัด
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ส่วนที่ 1
คู่มือสโมสร
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1. บทนา
1.1 คู่มือการใช้
คู่มือนี้ใช้สาหรับสโมสรที่เข้าร่วมในการแข่งขัน “AIS Futsal F.A.Cup 2017” โดยใช้อ้างอิงร่วมกับ
ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอลชิงถ้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกาศ
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะได้กล่าวถึงข้อมูลต่างๆ ของการ
แข่งขัน ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติสาหรับสโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
อนึ่งทางบริษัท ฟุตซอลไทยลีก จากัด ในฐานะของผู้จัดการแข่งขัน “AIS Futsal F.A.Cup 2017” ขอ
สงวนสิทธิ์ ในความผิดพลาดของข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการจัดพิมพ์ และหากเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงข้ อมูล ใดๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้คู่มื อนี้ให้ ติดตามการประกาศต่ างๆ อย่างเป็นทางการ ได้ที่กอง
อานวยการจัดการแข่งขันในแต่ละรอบของการแข่งขัน หากสโมสรใดมีคาถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้คู่มือฉบับนี้ กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯจัดการแข่งขัน ดังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ท้ายคู่มือฉบับนี้
นิยามศัพท์ในคู่มือฉบับนี้
คู่มือ
คู่มือสาหรับสโมสรฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน “AIS Futsal F.A.Cup 2017”
ระเบียบการแข่งขัน
ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอลชิงถ้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2560
สโมสร
ฝ่ายจัดการแข่งขัน
สมาคม

สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน “AIS Futsal F.A.Cup 2017”
บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จากัด ผู้ดาเนินงาน “การจัดการแข่งขัน เอไอเอส ฟุตซอล
เอฟเอคัพ ประจาปี 2560”( AIS Futsal F.A.Cup 2017)
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กกท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์
คู่มือฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับสโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแข่งขัน “AIS
Futsal F.A.Cup 2017” ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นข้อกาหนด และข้อบังคับของสโมสรต่างๆ ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันฯ เพื่อปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน
2. การแข่งขัน
2.1 นิยามของการแข่งขัน
การแข่งขัน “AIS Futsal F.A.Cup 2017” เป็นการแข่งขันฟุตซอลที่จัดขึ้นภายใต้การรับรองของ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นรายการแข่งขันฟุตซอลในระบบ Knock-Out
(แบบแพ้คัดออก) ระดับสูงสุดของประเทศ โดยมีการเปิดโอกาสให้ทีมฟุตซอลในระดับประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาส
เข้าร่วมการแข่งขันอย่างกว้างขวาง รวมถึงทีมในระดับสโมสรอาชีพที่เข้าร่วมในการแข่งขัน Futsal Thaileague
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(FTL) และ The Championship Futsal (Division1) ได้มีรายการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการ
แข่งขันฟุตซอลในประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นกีฬาอาชีพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
2.2 การสมัคร และการขึ้นทะเบียนนักกีฬา
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ต้องระบุรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน รวมถึง
ผู้รับผิดชอบทีม และรายละเอียดทีม
2. สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นสโมสรสมาชิก และต้องมีสถานะภาพเป็นนิติบุคคล มี
หนังสือรับรองบริษัท/ใบจดทะเบียนนิติบุคคล
3. รายชื่อนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้อนุญาตให้แต่ละทีมทาการส่งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่
ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จานวนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ทีม

4.

5.

6.

7.

จานวนไม่เกิน 7 คน ได้แก่
ผู้จัดการทีม (Team Manager) จานวน 1 คน
ผู้ฝึกสอน (Head Coach)
จานวน 1 คน
เจ้าหน้าที่ทีม (Team Staff)
จานวน 5 คน
จานวนไม่น้อยกว่า 14 คน และไม่เกิน 18 คน โดยมีข้อกาหนดในการส่งรายชื่อ

นักกีฬา
นักกีฬาดังนี้
ผังรูป ที่ติดรูปถ่ายของนักกีฬาฟุตซอล และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน ขนาด 1 นิ้ว
(2.5 ซ.ม.) จานวนคนละ 3 รูป (ไฟล์ .jpg) เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยถ่ายใบหน้าตรง
ไม่สวมหมวก และเขียนชื่อ-นามสกุล สโมสรที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน และหมายเลขเสื้อ
ที่จะใช้ ไว้ด้านหลังรูปก่อนปิดผนึก เพื่อป้องกันรูปหลุดออกจากผังรูป
เอกสารแสดงตนของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ทุกคนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่
- สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวต่างชาติเท่านั้น)
เงินประกันทีม จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (ได้รับคืนหลังจากจบ การแข่งขัน โดย
หักค่าปรับต่างๆ ที่ทีมต้องชาระแก่ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ตามรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้แล้ว)
ซึ่งในการชาระเงิน ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะได้ออกใบเสร็จรับเงินในนามสโมสรไว้เป็น
หลักฐาน ซึ่งทางทีมต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินประกันทีมคืน
สโมสรต้องจัดทาซีดีข้อมูลจานวน 1 แผ่น ซึ่งภายในประกอบไปด้วย
- โลโก้สโมสร ประเภทเวคเตอร์ไฟล์นามสกุล .ai / .eps สาหรับอานวยความสะดวกใน
กรณีที่สโมสรได้รับเลือกในการถ่ายทอดสด และบันทึกการแข่งขัน
- รายชื่อนักกีฬาที่ถูกต้องพิมพ์ลงไฟล์ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel เรียง
ตามลาดับหมายเลขนักกีฬาสาหรับการทาเอกสารรายงานตัวนักกีฬา ประกอบด้วย
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หมายเลข, ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย, ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ, ตาแหน่ง
เอกสารต่างๆ หลังจากการตรวจหลักฐาน ณ วันรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการ
ประทับตราลงบนรูป และเอกสารทุกแผ่น ถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังไม่
ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากสโมสรทาการส่งรายชื่อนักกีฬาผิดระเบียบ หรือเป็นเท็จไม่ว่าจะพิสูจน์ได้ในรอบการ
แข่งขันใดๆ สโมสรนั้นจะถูกปรับแพ้ตกรอบในการแข่งขันทันทีโดยให้คู่แข่งที่ชนะการประท้วง (ในกรณีที่มีการ
ประท้วงถูกต้องตามระเบียบ) หรือทีมคู่แข่งในรอบนั้นๆ (ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีประท้วง) ผ่านเข้ารอบต่อไปแทน
โดยไม่มีผลย้อนหลังต่อการแข่งขันในรอบที่ผ่านมา สโมสรและนักกีฬาที่มีการส่งรายชื่อผิดระเบียบนั้น จะถูก
ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ นาเสนอต่อฝ่ายพิจารณา มารยาท วินัย และข้อประท้วงของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อ
พิจารณาการลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
สโมสรที่มีความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารประกอบ
ต่างๆ ตามระเบียบการแข่งขันฯ พร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินประกันทีม ทาการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 11 –
29 กันยายน 2560 ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 16 อาคาร
25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
ยื่นสมัครทาง E-mailสแกนใบสมัคร เอกสาร รูปถ่ายพร้อมผังรูปถ่ายรูปได้ที่ info@ftlofficial.com,
futsalthai16@gmail.com
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาจากความเรียบร้อยของใบสมัครพร้อมเอกสารและลาดับในการส่ง
เอกสารเป็นสาคัญ
2.3 รอบการแข่งขัน
การแข่งขัน “AIS Futsal F.A. Cup 2017” เป็นการแข่งขันฟุตซอลในระบบ knock-out (แบบแพ้คัด
ออก)
2.3.1 รอบคัดเลือก สนาม ยิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 6 – 17
พฤศจิกายน 2560 คัดเลือก 10 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (32 ทีม)
2.3.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบแรก จานวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 32 ทีม หาผู้ชนะจานวน
16 ทีม ผ่านเข้ารอบต่อไป (14 ทีม จาก FTL + 8 ทีม จาก Division1 + 10 ทีม จากรอบ
คัดเลือก)
การแข่งขันรอบที่ 2 จานวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม
หาผู้ชนะจานวน 8 ทีม ผ่านเข้ารอบต่อไป
การแข่งขันรอบที่ 3 จานวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม
หาผู้ชนะจานวน 4 ทีม ผ่านเข้ารอบต่อไป
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จานวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม
หาผู้ชนะจานวน 2 ทีม ผ่านเข้ารอบต่อไป
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จานวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 2 ทีม หาทีมชนะเลิศ
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2.4 การจับฉลากประกบคู่การแข่งขัน
ในการแข่งขันจะมีการจับฉลากประกบคู่ทุกรอบในการแข่งขัน ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศ
การรับเงินรางวัล และรับเงินประกันทีมคืน
ทุกทีมสามารถรับเงินประกันทีมคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ที่ สนามแข่งขัน หรือ
สานักงานย่อย ของบริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จากัด เลขที่ 582 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
การรับเงินประกันทีมให้เฉพาะผู้จัดการทีมที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้จัดการทีมเป็นผู้รับเงินแทนทีมนั้นๆ ด้วยตัวเอง โดยในการรับต้องนาเอกสารต่างๆ มาแสดงดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการทีม
2. ใบมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ
3. ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทีม ซึ่งออกโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน
 เงินประกันทีมจะได้รับเต็มจานวน หลังจากหักการลงโทษต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ และระเบียบ
การแข่งขันซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะได้ชี้แจงรายการหักโทษต่างๆ ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หมายเหตุ กรณีของเงินรางวัลตามลาดับต่างๆที่ได้รับจากการแข่งขัน ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
2.5 กติกาการแข่งขัน
การแข่งขัน “AIS Futsal F.A. Cup 2017” ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล ของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับอยู่ โดยคณะกรรมการ
ผู้ ตั ด สิ น ของสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยฯ เป็ น ผู้ จั ด ผู้ ตั ด สิ น ฟุ ต ซอลของสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง
ประเทศไทยฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ตัดสินตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด การ
แข่งขันในรอบ 32 ทีมสุดท้าย โดยใช้การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที และพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15
นาที เมื่อหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษเพื่อ
หาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปโดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน ทีมที่ชนะจะได้เข้าไปทาการแข่งขันในรอบต่อไป
3. ชุดแข่งขัน
3.1 ชุดแข่งขันทุกสโมสรต้องทาการจัดหาชุดแข่งขัน และชุดเจ้าหน้าที่ทีมที่เหมาะสมในการแข่งขัน ตาม
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ชุดนักกีฬา แต่ละทีมต้องจัดหาชุดแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยต้องทาการส่งสีเสื้อ -กางเกง-ถุงเท้า ในวัน
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยในการแข่งขันหากคู่แข่งขันมีการใช้ชุดทีมสีซ้ากันทีมที่มีชื่อด้านหลังในใบ
ประกบคู่การแข่งขัน ถือเป็นทีมเยือน ต้องทาการเปลี่ยนชุดแข่งขัน (ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ไม่มีการจัดทาเสื้อ
กลางสาหรับทาการแข่งขัน หากทีมเยือนไม่สามารถหาชุดแข่งขันได้ ถือว่าไม่พร้อมทาการแข่งขันให้ปรับ
เป็นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น)
เจ้าหน้าที่ทีม สโมสรต้องมีการจัดหาชุดเจ้าหน้าที่ทีมที่เหมือนกันทั้งทีม และมีสีแตกต่างกับผู้เล่นของสโมสร
ที่ส ามารถสั ง เกตได้ ชัด เจนเพื่อ ไม่ใ ห้ เ กิด ความสั บ สนในการเข้ าสู่ พื้นที่ ม้า นั่ง ส ารอง หากทีม ใดไม่ มีชุ ด
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เจ้าหน้าที่ทีม ให้ถือเอาชุดของผู้จัดการทีมเป็นชุดของสโมสรผู้ที่มิได้สวมชุดสโมสรไม่อนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่
ม้านั่งสารองไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยบนหลังเสื้อต้องสกรีนชื่อทีมซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ผู้ เ ล่ น แต่ ล ะที ม ต้ อ งแต่ ง กายให้ เ รี ย บร้ อ ยเหมื อ นกั น (เสื้ อ -กางเกง-ถุ ง เท้ า ยาว) ติ ด หมายเลข
ประจาตัวทางด้านหลั งเสื้อด้วยสี ที่มองเห็ นได้ชัดเจน โดยมีความสู งไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. และกางเกง
ด้านหน้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผู้รักษาประตูและชุด Power Play
ให้จัดหาชุดที่แตกต่างจากสีผู้เล่นอย่างชัดเจน ติดเบอร์ที่เสื้อและกางเกงเช่นเดียวกับผู้เล่น
สโมสรต้องจัดทาเสื้อที่ระบุหมายเลขตรงกับรายชื่อผู้เล่นในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้น ผู้เล่นที่ไม่ติด
หมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนนักกีฬาแข่งขัน ฯ ไม่สามารถลงแข่งขันได้ ยกเว้นจะได้รับ
อนุญาตจากผู้ควบคุมการแข่งขัน ก่อนลงทาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้บันทึกในใบรายงานไว้แล้ว ผู้เล่นที่
สวมเครื่องแต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น ถุงเท้าสั้น ไม่สวมสนับแข้ง ไม่อนุญาตให้ลงทาการแข่งขันไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
3.2 อาร์มโลโก้ สโมสรที่เข้าร่ว มการแข่งขันในรอบ 32 ทีม (ในรอบสุ ดท้าย) จะได้รับอาร์มโลโก้ การ
แข่งขัน จานวนทีมละ 50 ชิ้น โดยให้ติดลงบนแขนเสื้อด้านขวาของชุดแข่งขันของนักกีฬาเท่านั้น
อาร์มโลโก้นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จากัด จัดการแข่งขันฯ ไม่อนุญาตให้นาไปติดใน
ตาแหน่งอื่นๆ หรือจาหน่ายจ่ายแจก หากทีมใดมีนักกีฬาที่ไม่ติดอาร์มโลโก้ จะไม่สามารถลงทาการ
แข่งขันได้
3.3 การโฆษณาบนเสื้อทีม การแข่งขันอนุญาตให้สโมสรมีการติดโลโก้ ผู้สนับสนุนบนเสื้อแข่งขันได้ โดย
ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่ การพนัน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนชุด
แข่งขัน หากตรวจสอบพบฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งเปลี่ยนชุดแข่งขันทันที หากมี
ข้อสงสัยในการติดโฆษณาลงบนชุดแข่งขัน สามารถสอบถามได้ทฝี่ ่ายจัดการแข่งขันฯ
4. กาหนดการจัดการแข่งขัน
4.1 ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือก (ภาคผนวก)
4.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (32 ทีม) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ที่ สนามแฟชั่น
ไอส์แลนด์ออลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ มีนบุรี
Match Countdown
ก่อนเวลาการแข่งขัน 90 นาที

กาหนดให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมาถึง สนามแข่งขันก่อนเวลาไม่น้อย
กว่า 90 นาที ก่อนเวลาการแข่งขันในคู่ของตนเองและส่งตัวแทนรายงาน
ตัวการมาถึงสนาม เพื่อรับทราบข้อกาหนดหรือข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและกาหนดการแข่งขันครั้งสุดท้ายและรับแบบฟอร์มการส่ง
รายชื่อนักกีฬาลงสนาม ที่กองอานวยการจัดการแข่งขัน
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ก่อนเวลาการแข่งขัน 75 นาที

ก่อนเวลาการแข่งขัน 10 นาที
ก่อนเวลาการแข่งขัน 7 นาที
ก่อนเวลาการแข่งขัน
ตามกาหนดเวลาการแข่งขัน
พักครึ่งการแข่งขัน
หมดเวลาการแข่งขัน

ให้สโมสรทาการส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงสนามในคู่การแข่งขันนั้นๆ โดยมี
ข้อกาหนดต่างๆ ดังนี้
- ส่งรายชื่อนักกีฬาลงสนามได้ไม่เกิน 14 คน แต่ไม่น้อยกว่า 10
คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 7 คน ในแต่ละแมตซ์การแข่งขัน
- สามารถส่งรายชื่อผู้เล่นต่างประเทศได้ไม่เกิน 2 คน ในแต่ละแมตซ์ การ
แข่งขันฯ
- รายชื่อและหมายเลขที่ส่งลงสนามต้องตรงกับทะเบียนนักกีฬาที่แจ้งต่อ
ฝ่ายจัดการแข่งขัน
นักกีฬาทั้งหมดที่ส่งรายชื่อ รายงานตัวเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเครื่อง
แต่งกายก่อนลงสนาม
นักกีฬา ผู้ตัดสิน เข้าแถวพร้อมลงสนามที่ทางออกนักกีฬา พร้อมลงสนาม
(เสี่ยงเหรียญ)
นักกีฬาลงสนามแข่งขัน เข้าแถว สัมผัสมือ
เริ่มการแข่งขัน
ผู้เล่นทั้งสองทีมสลับ Player Bench
นักกีฬาทั้งสองทีม ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ ตัดสินเข้าแถวพร้อมกัน ที่วงกลม
กลางสนามจับมือ และขอบคุณผู้ชม ออกจากสนามแข่งขัน

4.2 Team Bench (เก้าอี้ผู้เล่นสารอง)
ในการแข่ งขัน แต่ล ะแม็ตช์ จะมีการจัดซุ้ มม้านั่งส ารองให้ กั บนักกีฬาทั้ งสองทีม ซึ่งอนุญาตให้ เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ทีม (เครื่องแบบทีมเรียบร้อย ตามข้อกาหนดเรื่องชุดแข่ง) จานวน 7 คน และผู้เล่นสารองที่ส่งรายชื่อ
ในแมตช์การแข่งขันนั้นๆ ได้ไม่เกิน 9 คน เข้าไปในพื้นที่เขตเทคนิค (เก้าอี้สารอง, พื้นที่สาหรับการวอร์มอบอุ่น
ร่างกาย ที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้กาหนดไว้ชัดเจน)
ผู้เล่นสารอง และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องนั่งประจาอยู่ทเี่ ก้าอี้ผู้เล่นสารองและต้องสวมเอี้ยมที่ทางฝ่ายจัดกาหนด
ไว้ตลอดเวลาเท่านั้น ยกเว้น ผู้เล่นที่รอการเปลี่ยนตัวในเขตเปลี่ยนตัว และผู้จัดการทีมที่ อนุญาตให้ทางานอยู่
ในเขตพื้นที่เทคนิค และผู้เล่นสารองที่ทาการวอร์ม อยู่ในพื้นที่การวอร์มอบอุ่นร่างกายเท่านั้น ห้ามมิให้นักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ทีม นั่งอยู่ภายนอกเขตพื้นที่ ที่กาหนดให้บนพื้นหรือถังน้า สาหรับนักกีฬาโดยไม่ มีเหตุจาเป็น
อันควร
4.3 จุดปฐมพยาบาล
ในการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้มีการจัดชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นในการ
แข่งขันฯ ซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขั นฯ รับผิดชอบเรื่องของบุค คลากร และเวชภัณฑ์เบื้องต้น รวมถึงหากเกิด
อุบัติเหตุหนัก ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการส่งตัวผู้ประสบเหตุไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากนั้นทางสโมสร หรือผู้ประสบเหตุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
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5. ใบอนุญาต
การแข่งขัน “AIS Futsal F.A. Cup 2017” เป็นรายการแข่งขันภายใต้การรับรองของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “AIS Futsal F.A. Cup 2017” ตราโลโก้ เนื้อหาข่าว
ผลการแข่งขัน การถ่ายทอดสด และงานด้านพาณิชย์ศิลป์ต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ฟุตซอล ไทยลีก จากัด ห้าม
มิให้ผู้ใดนาไปเผยแพร่ ดัดแปลงหรือใช้งานอื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมจากทางบริษัทฯ ผู้ละเมิดจะถูกแจ้งความ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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ระเบียบการแข่งขัน
เอไอเอส ฟุตซอล เอฟ เอ คัพ ประจาปี 2560 (AIS Futsal F.A. Cup 2017)
โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อให้การจัดการแข่งขัน เอไอเอส ฟุตซอล เอฟ เอ คัพ ประจาปี 2560 (AIS Futsal F.A. Cup 2017)
ภายใต้การกากับดูแลของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้
กาหนดแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการต่างๆ เป็นระเบียบการแข่งขันขึ้น เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
อ้างอิง และกากับดูแลของผู้รับผิดชอบในการอานวยการ และจัดการแข่งขัน ผู้บริหารทีมสโมสรสมาชิก
ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬา ตลอดจนผู้ตัดสิน ที่เกี่ยวข้อง
คานิยามในระเบียบนี้
1. “กกท.” หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. “สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. “เอเอฟซี” (AFC) หมายถึง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
4. “ฟีฟ่า” (FIFA) หมายถึง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
5. “องค์กรสมาชิก ” หมายถึง สโมสรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้ว นตามที่กาหนดใน “เรื่องระเบียบว่าด้ว ย
คุณสมบัติของสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรายการ “AIS Futsal F.A. Cup 2017”
6. “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมารอานวยการแข่งขันและ/หรือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายการ
“AIS Futsal F.A. Cup 2017” ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก “สมาคม”
7. “เอฟ เอ คัพ” หมายถึง การแข่งขันฟุตซอลน็อคเอาท์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปี 2560
8. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (Match Official) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ “สมาคม” ส่งไปทาหน้าที่ ได้แก่
- ผู้ตัดสิน (Referee)
- ผู้ตัดสินที่ 2
- ผู้ตัดสินที่ 3 และผู้รักษาเวลา
- ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
- ผู้ควบคุมการแข่งขัน
- บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ข้อ 1. ชื่อการแข่งขัน
การแข่งขัน “AIS Futsal F.A. Cup 2017”
ข้อ 2. คุณสมบัติ และสิทธิของทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
เพื่อให้ การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับระยะเวลา และสนามที่ใช้ในการ
แข่งขันฯ จึงได้กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้

11

2.1 สโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน “ฟุตซอล ไทยลีก 2017” จานวน 14 ทีม และ “ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย (ดิวิชั่น 1) จานวน 8 ทีม” ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 32 ทีมสุดท้าย
2.2 เปิดรับสมัครทีมสโมสรฟุตซอลสมัครเล่นทั่วไป จากสมาคมกีฬาจังหวัด, สานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร, นิติบุคคลที่จดทะเบียน และองค์กรอื่นๆ เพื่อคัดเลือก 10 ทีม เข้าร่วมการการ
แข่งขัน
2.3 หนึ่งองค์กรสามารถรับรองสมาชิกสโมสรได้หนึ่งสโมสรเท่านั้น
2.4 สโมสรที่ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันแล้ว มีข้อผูกพันในการเข้าร่วมการแข่งขันจนสิ้นสุด หากมีการถอนทีม
ด้วยสาเหตุใดๆ สโมสรจะถูกลงโทษห้ามแข่งขันฟุตซอลในรายการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ จัด เป็นเวลา 2 ปี
สโมสร ตามข้ อ 2.1, 2.2 จะต้อ งส่ งใบสมั ครเข้ าร่ ว มการแข่ งขั นพร้อ มทั้ งทะเบีย นรายชื่ อนั กกี ฬาเรี ย ง
ตามลาดับหมายเลขเสื้อ, รายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม, พร้อมรูปถ่าย และต้องวางเงินประกันในการแข่งขัน
ครั้งนี้เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เงินประกันการแข่งขันครั้งนี้ จะคืนให้เมื่อสิ้นสุด
การแข่งขันฯ และไม่เป็นทีมที่กระทาผิดระเบียบการแข่งขันฯ จนต้องเสียค่าปรับ
ข้อ 3. คุณสมบัติ และสิทธิของผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตซอล ที่เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3.1 หัวหน้าผู้ฝึกสอน ต้องมีประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน ที่ได้รับการรับรองจาก FIFA, AFC,
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
นักกีฬาฟุตซอล
3.2 รอบคั ดเลื อ กต้ อ งเป็ น นั ก กีฬ าฟุ ต ซอลที่ ขึ้น ทะเบี ย นสั งกั ด องค์ก รสมาชิ ก โดยมี ห ลั ก ฐานการขึ้ น
ทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามแบบที่ คณะกรรมการกาหนดเป็นอย่างน้อย จานวน คนละ 3 ชุด
จัดส่ง ( 1.สโมสรต้นสังกัด 2.นักกีฬาฟุตซอล 3.คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ)
3.3 รอบสุดท้าย (32 ทีม) ต้องเป็นนักกีฬาฟุตซอลที่ขึ้นทะเบียนสังกัด องค์กรสมาชิกสโมสร โดยมี
หลักฐานการขึ้นทะเบี ยน และมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างนักกีฬาฟุตซอลกับองค์กรสมาชิกเป็นที่
เรียบร้อยถูกต้องตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดเป็นอย่างน้ อย จานวนคนละ 3 ชุด จัดส่ง ( 1.
สโมสรต้นสังกัด 2.นักกีฬาฟุตซอล 3.คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ)
3.4 รอบสุดท้าย (32 ทีม) นักกีฬาฟุตซอลที่สังกัดองค์กรสมาชิก ใด และองค์กรสมาชิกนั้นมิได้ส่งทีมเข้า
แข่งขันหรือส่งทีมแต่มิได้ส่งชื่อเข้าแข่งขันนักกีฬาฟุตซอลผู้นั้นมีสิทธิไปเล่นสโมสรอื่นได้ เมื่อได้ปฎิบัติ
ดังนี้
3.4.1 ให้ ส โมสรสมาชิ กอื่น ยืม ตัว ไปแข่งขั นได้ เป็ นการชั่ ว คราว โดยจะมีส ถานภาพเป็ นนัก กีฬ า
ฟุตซอลสังกัดสโมสรที่ยืมตัวไป
3.4.2 ย้ายสโมสรไปสังกัดสโมสรอื่น
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3.4.3 การใช้สิ ทธิของนั กกีฬาฟุตซอลตามข้อ 3.4.1 และข้อ 3.4.2 จะกระทาได้ต้องได้รับความ
เห็ น ชอบจากประธานสโมสรหรือผู้ ที่ได้รับมอบอานาจเป็นลายลั กษณ์อักษรจากประธาน
สโมสร และดาเนิ น การเพื่อการยืมตัว หรือการย้ายสโมสรตามระเบีย บว่าด้ว ย “ทะเบียน
นักกีฬา” ฉบับปัจจุบันของคณะกรรมการฯ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบพร้อมส่งหลักฐาน
การยื มตัว หรื อย้ า ยสโมสรแล้ ว แต่ กรณี ทั้งนี้ ต้องด าเนิน การให้ เสร็จสิ้ น ก่อนส่ งรายชื่อขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้เล่นเข้าแข่งขัน
3.5 รอบสุดท้าย (32 ทีม) นักกีฬาฟุตซอลที่ได้ทาสัญญาระหว่างนักกีฬาฟุตซอล กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว และเมื่อสัญญานั้นได้สิ้นสุดลงนักกีฬาฟุตซอลผู้นั้นมีสิทธิที่จะย้ายสังกัดได้โดยอิสระ
3.6 รอบสุดท้าย (32 ทีม) นักกีฬาฟุตซอลที่ย้ายเข้าไปอยู่ในสังกัดสโมสรใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ ตามข้อ 3.5
จะต้องทาสัญญาใหม่ระหว่างนักกีฬาฟุตซอล กับสโมสรสมาชิกใหม่ ให้เป็นที่เรียบร้อยถูกต้ อง จานวน
คนละ 3 ชุด จัดส่ง ( 1.สโมสรต้นสังกัด 2.นักกีฬาฟุตซอล 3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ) และต้อง
อยู่ในสโมสรสมาชิกนั้นตลอดระยะเวลาของสัญญายกเว้นถูกสโมสรสมาชิกต้นสังกัด ยกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษร นักกีฬาผู้นั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสโมสรได้
3.7 นั ก กี ฬ า และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ระจ าที ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น จะต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งที่ ส หพั น ธ์ ฟุ ต บอล
นานาชาติ (FIFA) หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (AFF)
หรือการกีฬาแห่ งประเทศไทย (กกท.) หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงโทษห้ามเข้า
แข่งขันหรือพักการแข่งขันผู้ที่อยู่ในระหว่างถู กลงโทษนี้ไม่มีสิทธิเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมที่เข้า
แข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าประการใดๆ
3.8 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอล ที่มีรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลรายการ T1-T2-T3-T4
และฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุด (ยกเว้นเยาวชนทีมชาติอายุไม่เกิน 16 ปี) เข้าร่วมการแข่งขัน กรณีที่
สโมสรสมาชิกใดจัดส่งนักกีฬาฟุตซอลที่ผิดระเบียบการแข่งขันนี้ลงทาการแข่งขันโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม หรือรู้ภายหลังเมื่อการแข่งขันผ่านไปแล้ว จะถูกปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ ในการแข่งขันครั้งนี้ พร้อม
กับทั้งยึดเงินประกันทีม
3.9 อนุญาตให้นานักกีฬาฟุตซอลต่างชาติลงทะเบียนเข้าร่วมทีมได้ไม่เกิน ทีมละ 3 คน ทั้งนี้สามารถส่งชื่อ
นักกีฬาต่างชาติลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน โดยให้ปฏิบั ติตามระเบียบว่าด้วย สถานภาพของ
นักกีฬา และการโอนย้ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อย่างถูกต้องและจะต้องขึ้น ทะเบียน
เป็นนักกีฬาฟุตซอลสังกัดสโมสรสมาชิก และทาสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันให้เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง
หมายเหตุ การโอนย้ายตามระเบียบของฟีฟ่าอย่างถูกต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาฟุตซอล
สังกัดสโมสรสมาชิกทาเรื่องขอใบ ITC (International Transfer Certificate) โดยการผ่าน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับร้องเรื่องขอถึง
สมาพันธ์ฟุตบอลประเทศที่นักกีฬาผู้นั้นได้พานักอยู่
3.10 นักกีฬาฟุตซอลมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 สโมสรเท่านั้น ตลอดทัวร์นาเม้นท์
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3.10.1 ก่อนการแข่งขันตรวจสอบพบว่านักกีฬาฟุตซอลขึ้นทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1
สโมสร จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันตลอดทัวร์นาเม้นท์
3.10.2 ช่วงระหว่างการแข่งขันตรวจพบว่านักกีฬาฟุตซอลขึ้นทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1
สโมสรจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และปรับทีมที่นักกีฬาสังกัด
เป็นแพ้ พร้อมกับทั้งยึดเงินประกันทีม
ข้อ 4. การขึ้นทะเบียนรายชื่อ ผู้บริหาร ผู้เล่น และเจ้าหน้าที่ทีม
4.1 ทีมสโมสรหนึ่งให้ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 18 คน และไม่น้อยกว่า 14 คน ในจานวนนี้ จะเป็นผู้เล่น
จากต่างประเทศรวมอยู่ด้วยก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน (เป็น
ต่างชาติได้ไม่เกิน 2 คน) ส่วนเจ้าหน้าที่ทีมส่งได้ไม่เกิน 7 คน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด
4.2 สโมสรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (32 ทีม) สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน
4.3 หลักฐานประกอบการส่งรายชื่อผู้เล่น ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย
4.3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดา (รูปถ่ายที่ใส่แว่นตาต้องเห็นดวงตาชัดเจน) ขนาด
1 นิ้ว จานวนคนละ 3 รูป เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4.3.2 หลักฐานแสดงสถานภาพการเป็นนักกีฬาฟุตซอลสังกัดสโมสรและคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตซอล
และเจ้าหน้าที่ทีม เช่น สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาฟุตซอลของสโมสร หรือหลักฐานการยืมตัวหรือ
การย้ายสโมสรตามแบบของคณะกรรมการหรือสาเนาหลักฐานการโอนย้ายจากต่างประเทศตามแบบของสหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และสัญญาระหว่างนักกีฬาฟุตซอลกับสโมสรสมาชิก จานวนคนละ 3 ชุด
4.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนคนละ 3 ชุด ในกรณีนักกีฬาอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้เอกสาร
รับรองจากสถานศึกษา ที่มีรูปถ่ายผู้สมัครพร้อมตราประทับรับรอง
4.3.4 เงินประกันทีม จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ 5. กาหนดการรับสมัคร ส่งหลักฐาน แข่งขัน และสถานที่รับสมัคร
รอบคัดเลือก
5.1 รอบคัดเลือก เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 – 29 กันยายน 2560
5.2 ส่งหลักฐานภายใน วันที่ 11 – 29 กันยายน 2560 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักฐานได้)
5.3 ประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลาก วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เวลา 14.00 น.
5.4 จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560
5.5 สถานที่จัดการแข่งขัน ยิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า
รอบสุดท้าย (32 ทีม)
5.6 ส่งหลักฐานภายใน วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2560 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักฐานได้)
5.7 ประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลาก วันที่ ......................................... (เวลา และสถานที่จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
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5.8 การจัดการแข่งขัน รอบสุดท้าย (32 ทีม) ระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561
5.9 สถานที่แข่งขัน แฟชั่นไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น แฟชั่นไอส์แลนด์ มีนบุรี
การส่งหลักฐานในการสมัคร
5.10 สถานที่รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สานักงาน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ชั้น 16 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคาร 25 ชั้น หรือ บริษัท ฟุตซอลไทยลีก
จากัด 582 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ
หรือส่งทางอีเมลล์ info@ftlofficial.com / futsalthai16@gmail.com
- โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาจากความเรียบร้อยของใบสมัครและเอกสาร
และลาดับในการส่งเอกสารเป็นสาคัญ
- ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องจ่ายเงินประกันทีม จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมชุดใบ
สมัครส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เมื่อคณะกรรมการได้รับเอกสาร และเงินประกันทีม
เรียบร้อยจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินประกันทีมคืนหลังสิ้นสุดการแข่งขัน
ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงกาหนดการแข่งขัน
6.1 หากมี ค วามจ าเป็ น และมี เ หตุ ผ ลสมควรอย่ า งยิ่ ง ผู้ แ ทนฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น ฯ (General
Coordinator) หรือผู้ควบคุมการแข่งขันฯ อาจเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสนามแข่งขัน
หรือเปลี่ยนแปลงคู่แข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทีมขององค์กรสมาชิกที่มีผลกระทบ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มเวลาการแข่งขัน
6.2 ในวัน และเวลาที่กาหนดให้มีการแข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือผู้แทน
คณะกรรมการ (ผู้ควบคุมการแข่งขัน) วินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าควรงด และ/หรือ เลื่อนการ
แข่ ง ขั น เช่ น สภาพสนามไม่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ค วรจะใช้ ง าน เช่ น ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งสนามดั บ หรื อ
สถานการณ์ ณ สนามแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่ให้ ความปลอดภัยเช่น กาลังเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยไม่เพียงพอตามมาตรการที่กาหนด หรือคนดูล้นอัฒจันทร์ ออกมายืนข้างสนาม เป็นต้น ทีม
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนั้นต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจของ “ผู้ควบคุมการแข่งขันฯ” หรือผู้แทน
ของคณะกรรมการ และจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ส่วนการกาหนดการแข่งขันใหม่ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของ “ผู้ควบคุมการแข่งขันฯ”
6.3 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ที่การแข่งขันไม่สามารถดาเนินการจนจบการแข่งขันให้พิจารณาดังนี้
6.3.1 แข่งขันไม่ครบ 20 นาที ให้ทาการแข่งขันใหม่ตั้งแต่ต้นโดยส่งรายชื่อผู้เล่นใหม่ ได้หมด
ยกเว้นการคาดโทษ และการไล่ออกให้คงไว้
6.3.2 แข่งขันจนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรก แต่ไม่จบในครึ่งเวลาหลังให้ทาการแข่งขันต่อ
ตามเวลาที่เหลือในครึ่งเวลาหลัง และให้คงรายชื่อผู้เล่นตามที่ส่งรายชื่อไว้ในวันนั้น ผลต่าง
ของประตู ยกเว้นการคาดโทษ และการไล่ออกให้คงไว้
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6.3.3 ทีมทีเ่ ข้าแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ในทุกกรณี
ข้อ 7. สนามแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดการสนามส่วนกลางให้เป็นสนามแข่งขัน
7.1 รอบคัดเลือก แข่งขัน ณ สนาม ยิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า
7.2 รอบสุดท้าย (32 ทีม) แข่งขัน ณ สนาม แฟชั่นไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี
ข้อ 8. ลูกฟุตซอล
8.1 ลูกฟุตซอลที่ใช้แข่งขันเป็นลูกฟุตซอลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ตามที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จัดให้ใช้ในการแข่งขัน
ข้อ 9. การดาเนินการแข่งขัน
9.1 ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้จัดการแข่งขัน และรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
แข่งขันทั้งหมด
9.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “AIS Futsal F.A. CUP 2017” ทาหน้าที่ดาเนินการ และรับผิดชอบใน
การจั ด การแข่ ง ขั น ฯ ตลอดจนควบคุ ม การแข่ ง ขั น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการแข่ ง ขั น นี้ หากมี ปั ญ หาใดๆ
นอกเหนื อจากที่ร ะบุ ไว้ในระเบีย บการนี้ ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจพิจารณาตัดสิน และนาผลการตัดสินไป
ดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทราบ
ข้อ 10. กติกาการแข่งขัน และการตัดสิน
10.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฯ ได้
ประกาศใช้แล้ว ปี 2014/2015
10.2 ให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้จัดผู้ตัดสินของสมาคมฯ ไปทา
หน้าที่ตัดสินตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
10.3 ผู้ตัดสินต้องทาบันทึกรายงานผลการแข่งขันของแต่ละคู่ที่ทาหน้าที่ทาการตัดสินไปแล้ว ต่อ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทันที หากบันทึกรายงานของผู้ตัดสินมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้คณะกรรมการฝ่าย
จัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ดาเนินการนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อ
ประท้วง หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน และพยานที่เห็น
เหตุการณ์ทผี่ ิดปกติ ให้ความร่วมมือโดยการให้ข้อมูลประกอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวถือว่ายุติจะอุทธรณ์มิได้
10.4 สโมสรหรือทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้ การ
ตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็นทีส่ ิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
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ข้อ 11. วิธีการแข่งขัน และระบบการแข่งขัน
11.1 การจัดการแข่งขันฟุตซอลน็อคเอาท์ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปี 2560 “AIS
Futsal F.A.CUP 2017” จับฉลากประกบคู่ทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Nock Out) ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบรอง
ชนะเลิศ
11.2 เมื่อแข่งขันในเวลา ผลเสมอ ให้หาผู้ชนะโดยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ผู้ชนะเข้ารอบต่อไป
11.3 เวลาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักระหว่างการแข่งขันไม่เกิน 15 นาที
ข้อ 12. การลงโทษทีม และนักกีฬาฟุตซอล
12.1 ทีมที่ไม่มาแข่งขันตามวัน เวลา และสนามที่กาหนดหรือทีมที่มาถึงสนามแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลง
สนามแข่งขันภายในเวลาที่กาหนดจะถูกปรับแพ้พร้อมกับทั้งยึดเงินประกันทีม
12.2 ในวันที่กาหนดให้แต่ละทีมทาการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องพร้อมที่จะลงแข่งขันตามวัน เวลา
และสนามแข่งขันที่กาหนด ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นในสนามน้อยกว่า 3 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
พร้อมกับทั้งยึดเงินประกันทีม
12.3 กรณีที่ทีมใดไม่ลงทาการแข่งขันหรือไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนหมดเวลาการแข่งขัน หรือนักกีฬาผละ
ออกจากการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาเป็นเหตุให้การแข่งขันต้องยุติลงตามรายงานของผู้ตัดสินให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้ พร้อมกับทั้งยึดเงินประกันทีม
12.4 การถอนทีมระหว่างการแข่งขันจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยประธานสโมสรหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานสโมสรเป็นผู้ลงนามซึ่งการถอนทีมนี้จะต้องถูกลงโทษ พร้อมกับทั้งยึดเงิน
ประกันทีม และห้ามไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลภายใต้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นทุกประเภท
เป็นเวลา 2 ปี
12.5 ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีมส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งลาดับหมายเลขให้ตรงตามหมายเลขที่สมัครไว้
ตามแบบของคณะกรรมการฯ โดยให้มีผู้มีเล่นไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นสารองไม่เกิน 9 คน ก่อนเวลาการแข่งขัน 1
ชั่วโมง ของวันที่ลงทาการแข่งขัน โดยให้ส่งรายชื่อนี้ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
ของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปดาเนินการหากมาช้ากว่า
กาหนดเวลาการแข่งขัน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ พร้อมกับทั้งยึดเงินประกันทีม
12.6 ถ้าปรากฏว่าทีมใดจัดนักกีฬาที่ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขัน AIS Futsal F.A. CUP 2017
ลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม
พร้อมกับทั้งยึดเงินประกันทีม
12.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในการแข่งขัน แต่ละนัดสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอด ผู้เล่นที่จะเข้าเปลี่ยนตัวต้องมี
รายชื่ออยู่ในผู้เล่นสารอง 9 คน ตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นไว้ก่อนการแข่งขันผู้ที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วสามารถกลับเข้ามา
ลงแข่งขันได้อีก
12.8 การคาดโทษ และการไล่ออก ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
12.8.1 ได้รับใบเหลืองสะสม 2 ใบ พักจานวน 1 นัด
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12.8.2 ได้รับใบแดงจากการได้รับใบเหลือง 2 ใบ พักจานวน 1 นัด
12.8.3 ได้รับใบแดง (เล่นผิดกติกาที่เข้าข้อกติกาใบแดง) พักจานวน 1 นัด พร้อมกับ
ทั้งปรับเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
12.8.4 ได้รับใบเหลืองแล้วได้รับใบแดงเล่นผิดกติการ้ายแรง พัก จานวน 1 นัด พร้อมกับทั้งปรับ
เงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แต่ยังคงใบเหลืองไว้
12.8.5 ได้รับใบแดง (ทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกาย) และมีโทษให้ออกจากการแข่งขันตลอดทัวร์
นาเม้นท์ พร้อมกับทั้งปรับเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
12.8.6 การคาดโทษ และการไล่ออกให้มีผลต่อเนื่องในรอบคัดเลือก และให้ยกเลิกการคาดโทษ
(ใบเหลือง 1 ใบ) ให้แก่สโมสรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (32 ทีม) ส่วนโทษพักการแข่งขันให้มีผลตามไปในรอบสุดท้าย
12.8.7 การคาดโทษ และการไล่ออกในรอบสุดท้าย (32 ทีม) ให้มีผลต่อเนื่องถึง
รอบชิงชนะเลิศ
12.8.8 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นนอกเหนือ ทีไ่ ด้ระบุไว้อันถือเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
เป็นนักกีฬาฟุตซอล ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี ตามรายงานของผู้ตัดสิน หรือของผู้ควบคุมการ
แข่งขัน (ไม่ถูกใบเหลือง-ใบแดง) ให้รายงานความผิดนั้นต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน และคณะกรรมการพิจาณามารยาท พิจารณาโทษหรือปรับเป็นเงินแล้วแต่กรณี
12.8.9 การพิจารณาโทษของผู้สนับสนุนทีม (กองเชียร์) ที่มีมารยาท และพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ให้เป็นไปตามคณะกรรมการพิจารณา
12.8.10 การลงโทษใดๆ แก่ นัก กี ฬา และ/หรื อ ทีม สโมสรที่ป ฏิ บัติ ผิ ด ระเบีย บการแข่ง ขั น ที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ดาเนินการ และประกาศไปแล้วนักกีฬา และหรือทีมสโมสร
จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ และถือเป็นยุติจะอุทธรณ์ใดๆ มิได้
12.8.11 ค่ า ปรั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามระเบี ย บข้ อ 12 นี้ ใ ห้ อ งค์ ส มาชิ ก ต้ น สั ง กั ด ของนั ก กี ฬ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการจะหักจากเงินประกันทีม
ข้อ 13. ชุดแข่งขัน
13.1 แต่ละทีมจะต้องแจ้งชุดที่จะใช้แข่งขันรวมถึงผู้รักษาประตู (จานวน 2 ชุด) โดยต้องทาการส่งเสื้อ กางเกง-ถุงเท้า ในวันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขัน หากคู่แข่งขันมีการใส่ชุดสีซ้ากันทีมที่มีชื่อด้านหลัง
ใบประกบคู่การแข่งขันถือเป็นทีมเยือน
13.2 ผู้เล่นแต่ละทีมองค์กรสมาชิก ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มของ
“คณะกรรมการ” โดยต้องมีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา (อาร์มโลโก้) กับให้มีชื่อย่อ
ของผู้เล่น และนามสกุลเต็มหรือชื่อเต็มไม่ใส่ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ อยู่เหนือหมายเลข
ด้านหลังตัวเสื้อ อักษรนี้จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. และติดหมายเลขประจาตัวทางด้านหลังเสื้อด้วยสีที่มองเห็นได้
ชัดเจน มีความสูงไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. และที่ขากางเกงด้านหน้าข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ได้ด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน
มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม.
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13.3 ชุดแข่งขันผู้รักษาประตู และชุดผู้เล่น Power Play จะต้องเป็นสีเดียวกัน และแตกต่างจากผู้เล่น
อย่างชัดเจน ติดเบอร์ที่เสื้อ และกางเกงเช่นเดียวกับผู้เล่น
13.4 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจนโดยเครื่องหมายนี้จะต้องหามาเอง
ถ้าสโมสรใดไม่มีเครื่องหมายหัวหน้าทีมลงทาการแข่งขัน จะโดนลงโทษปรับเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยหักจากเงินประกันทีม
13.5 ในการแข่งขันหากทีมใดมีนักกีฬาที่ไม่ติดอาร์มโลโก้ หรือสปอร์นเซอร์ลงทาการแข่งขัน จะโดนลงโทษ
ปรับเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยหักจากเงินประกันทีมและไม่สามารถแข่งขันในวันนั้นๆ
13.6 กรณีชุดแข่งขันที่มีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมเยือนเปลี่ยนชุดแข่งขัน ทั้งนี้โดยการพิจารณาของผู้ตัดสินที่ทา
หน้าที่ในคู่นั้นๆ รวมทั้งผู้รักษาประตูที่ใส่เสื้อสีเหมือนกันอีกด้วย
13.7 กรณีที่ผู้เล่นไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนรายชื่อแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการ
แข่งขัน หากลงไปทาการแข่งขัน และมีผู้ประท้วงให้คระกรรมการจัดการแข่งขันปรับทีมนั้นเป็นแพ้พร้อมกับทั้งยึด
เงินประกันทีม ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อนลงทาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้บันทึกในใบรายงานไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
13.8 การแข่งขันไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่หรือการพนัน และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนชุดแข่งขัน
หากตรวจสอบพบคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนชุดแข่งขันทันที
13.9 ผู้ เล่ น มีสิ ท ธิ์ใ ส่ ชุด แข่ งขั น ตามที่อ งค์ก รสมาชิ ก มี ข้อ ผู กพั น กับ บริษั ท ผู้ อุป ถั มภ์ แ ต่จ ะต้อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมการทราบล่วงหน้า
ข้อ 14. การพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
14.1 ให้นาระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงของ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ ง
ประเทศไทยฯ” มาเป็นบทลงโทษในการแข่งขันด้วย
14.2 ให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
ต่างๆ ตลอดจนพิจารณาพฤติกรรมของผู้เล่นที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วงการฟุตซอล ตามระเบียบการพิจารณา
มารยาท วินัย ที่เกี่ยวข้องมาเป็นบทลงโทษ และให้สิทธิพิจารณาปรับเป็นเงินตามที่เกิดความเสียหายจริงในการ
พิจารณาโทษต่างๆ ด้วย
14.3 การประท้วงจะกระทาได้ยกเว้นการประท้วงผลการแข่งขันโดยการประท้วงจะต้องทาเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมหลักฐานประกอบ และเงินประกันการประท้วง จานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้
เมื่อการประท้วงเป็นผล หนังสือประท้วงจะต้องส่งถึง “ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขันหรือผู้ควบคุมการแข่งขัน” หรือผู้ที่
ได้รับหมอบหมายภายในเวลา 24 ชั่งโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง โดยผู้ลงนาม
ประท้วงจะต้องเป็นประธานขององค์กรสมาชิก หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร และเงินประกันการ
ประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล
14.4 เมื่อ “ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขันหรือผู้ควบคุมการแข่งขัน” ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
มารยาท วินัย และข้อประท้วง ให้คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว จัดส่งสาเนาหนังสือการประท้วงนั้นให้ทีมที่ถูก
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ประท้วงรับทราบทันที และให้ทีมที่ถูกประท้วงนั้นได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะอนุกรรมการฯ ณ สานักงาน
จัดการแข่งขัน “AIS Futsal F.A.CUP 2017” ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับสาเนาหนังสือการประท้วง
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยจัดส่งด้วยตนเองหรือ อีเมล์ (E-mail) และถือวัน เวลาที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเป็น
หลักฐาน และในกรณีทคี่ ณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง เห็นสมควรให้มีการไต่สวน
คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทฯ อาจเชิญผู้แทนองค์กรสมาชิกที่มีอานาจ (ผู้จัดการทีม) หรือที่ผู้มีอานาจ
มอบหมายมาให้การโดยให้บันทึกคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ หากทีมผู้ถูกประท้วงมิได้ชี้แจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงทราบ หรือไม่มาพบ
คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ให้ถือว่า ทีมที่ถูกประท้วงไม่ประสงค์ชี้แจงใดๆ ทั้งสิ้น
คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง จะพิจารณา ตัดสินคาประท้วงนั้นตามกรณี คาตัดสินของ
คณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ใดๆ มิได้ หรือนาไปฟ้องร้อง
ต่อศาลมิได้
ข้อ 15. ค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายของทีมที่เข้าแข่งขัน
15.1 ทีมสโมสรจะต้องจ่ายค่าเงินประกันทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
จะคื น เงิ น ให้ เ มื่ อ จบการแข่ ง ขั น โดยที่ ที ม สโมสรไม่ ก ระท าผิ ด ระเบี ย บการแข่ ง ขั น โดยคณะ
กรรมการฯจะแจ้งให้ทราบ ถ้าหากสโมสรกระทาผิดระเบียบการแข่งขัน โดนลงโทษปรับเงิน คณะ
กรรมการฯจะหักจากเงินประกันทีม
15.2 สโมสรที่เข้าแข่งขันทุกทีม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรักษานักกีฬา และจัดทาประกันอุบัติเหตุ
ของนักกีฬาฟุตซอลทุกคนที่สังกัดสโมสรนั้นๆ ตามสัญญาหรือข้อตกลงของสโมสรกับนักกีฬาฟุตซอล
ทั้งระหว่างการแข่งขัน และฝึกซ้อม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับนักกีฬา ในกรณีถ้าเกิดอุบติเหตุร้ายแรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดส่งนักกีฬาไปทา
การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลที่ ใ กล้ ที่ สุ ด โดยค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษานั ก กี ฬ านั้ น ที ม สโมสรต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
15.3 รายจ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีมสโมสรสมาชิกที่เข้าแข่งขัน
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งสิ้น
ข้อ 16. รางวัลการแข่งขัน
16.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจ่ายรางวัลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลของการแข่งขัน น็อกเอาท์ สมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปี 2560 “AIS Futsal F.A. CUP 2017” แก่ทีมที่ชนะเลิศ พร้อมเหรียญรางวัล และ
ถ้วยชนะเลิศ รายการ “AIS Futsal F.A. CUP 2017” ไปครองเป็นเกียรติ 1 ปี ถ้วยนี้ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ และทีมที่
ได้รับจะต้องส่งคืนให้คณะกรรมการฯ ก่อนกาหนดการแข่งขันฤดูกาลถัดไปไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะต้องเก็บรักษา
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งต้องรับผิดชอบหากมีการชารุดเสียหายหรือสูญหาย
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16.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษสาหรับนักฟุตซอลทรงคุณค่าประจาทัวร์นา
เม้นท์ ในแต่ละตาแหน่ง จานวน 2 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
16.2.1 นักฟุตซอลยอดเยี่ยม (MVP)
ได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ
16.2.2 นักฟุตซอลผู้ทาประตูสูงสุด
ได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ
ข้อ 17. การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
17.1 การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ และข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอื่นใดที่สมาคมฯ แจ้ง
ประกาศให้ทราบ สโมสรสมาชิก ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฟุตซอลทุกคน
จะต้องทราบ และถือปฏิบัติทุกประการ จะอ้างว่าได้ดาเนินการไปโดยไม่ทราบมิได้ และหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยระเบียบการแข่งขันนี้มิได้ระบุ ถือปฏิบัติไว้ให้เป็นดุลยพินิจ และอานาจของคณะกรรมการการจัดการ
แข่งขันฯ พิจารณาตัดสินชี้ขาด
17.2 สาหรับเงินค่าปรับต่างๆ ที่กาหนดในระเบียบนี้ให้สโมสรนาส่งคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ ภายหลังจากการตัดสินของคณะกรรมการฯ และได้รับแจ้งอย่างช้าภายใน 7 วัน หากไม่นาส่ง
คณะกรรมการฯ จะถูกหักจากเงินประกันทีมหรือจากเงินรางวัลที่ได้รับ แล้วแต่กรณี
ข้อ 18. การใช้ระเบียบการแข่งขันนี้
มอบหมายประธานคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันฟุตซอลน็อกเอาท์เอาท์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปี
2560 “AIS Futsal F.A. CUP 2017” รักษาระเบียบการแข่งขันนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการ
แข่งขัน
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ภาคผนวก
ระเบียบการลงโทษและ/หรือปรับเงินผู้กระทาและการกระทาผิดมารยาท
และพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสนามแข่งขัน
เพื่อให้การแข่งขันฟุตซอลน็อกเอาท์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปี 2560 “AIS Futsal
F.A. CUP 2017” มีพัฒนาการที่สูงขึ้นทุกๆ ด้าน และทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงกาหนดระเบียบการลงโทษ และ
ปรับเงินนักกีฬาฟุตซอล ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ทีมสโมสร กองเชียร์ ที่กระทาความผิดมารยาทในการแข่งขันแต่ละ
นัดขึ้นไว้ เพื่อใช้ลงโทษเพิ่มเติมจากระเบียบว่าด้วย การพิจารณา มารยาท วินัย และข้อประท้วง พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาท ความประพฤติพร้อมบทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องกับทีม และการแข่งขัน พ.ศ.
2549 ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. นักกีฬาฟุตซอล
1.1 ด่าเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยถ้อยคาหยาบคายทั้งใน-นอกสนาม และปรับเงินไม่เกิน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และห้ามลงแข่งขันต่อไป 2 นัด
1.2 เยาะเย้ยทีมคู่ต่อสู้หรือกองเชียร์คู่ต่อสู้ด้วยพฤติกรรมชัดแจ้ง ปรับเงินไม่เกิน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และห้ามลงแข่งขันต่อไป 1 นัด
1.3 เจตนาหรือพยายามที่จะเข้าไปทาร้ายเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด
และปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.4 ทาร้ายเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ผลัก ดึง ชก เตะ ศอก ฯลฯ) ห้ามลงแข่งขันตลอดฤดูกาล และปรับ
เงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
1.5 ชักชวนผู้เล่นในทีมของตนให้ผละออกจากการแข่งขันหรือไม่ประสงค์จะทาการแข่งขัน
ดาเนินต่อไป ห้ามทาหน้าที่ 2 นัดแข่งขัน และปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.6 ทาลายทรัพย์สินของสนาม และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมิน
1.7 แสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน และปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.8 ถ่มน้าลายใส่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ และปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) ห้ามลงแข่งขันต่อไป 2 นัด
1.9 พยายามทาร้ายผู้เล่นฝ่ายคู่แข่งขันห้ามลงแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด และปรับเงินไม่เกิน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.10 ทาร้ายผู้เล่นฝ่ายคู่แข่งขัน ห้ามลงแข่งขันตลอดทัวร์นาเม้นท์ และปรับเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
1.11 ถ้ากระทาความผิดในครั้งต่อๆ ไป พิจารณาเพิ่มโทษหนึ่งเท่าตลอดไป
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ข้อ 2. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม
2.1 แสดงกิริยาที่ไม่ควรต่อหน้าสาธารณชน เช่น วิ่งเข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้
ตัดสิน หรือแสดงกิริยาที่ไม่สมควรด้วย การก้าวร้าวหรือข่มขู่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ก่อน/ระหว่างการแข่งขัน/หลัง
การแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่นัดต่อไป 1 นัด และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.2 ประท้วงโดยการสั่งให้ผู้เล่นของตนผละออกจากการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่ 2 นัดแข่งขัน
และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.3 ด่าเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยถ้อยคาที่หยาบคายห้ามทาหน้าที่ 2 นัด
และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.4 ทาร้ายเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ห้ามทาหน้าที่ตลอดฤดูกาล และปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2.5 ทาลายทรัพย์สินของสนาม และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
และชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมิน
2.6 พยายามทาร้ายผู้เล่น, เจ้าหน้าที่, กองเชียร์ คู่แข่งขัน และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ห้ามทาหน้าที่ 2 นัด
2.7 ทาร้ายผู้เล่น, เจ้าหน้าที่, กองเชียร์ คู่แข่งขัน และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ห้ามทาหน้าที่ 3 นัด
ข้อ 3. ทีม หรือสโมสร
3.1 กรณีที่ทีมมีการผละออกจากการแข่งขันหรือไม่ประสงค์จะทาให้การแข่งขันดาเนินต่อไป
ครั้งที่ 1 ปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ครั้งที่ 2 ปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และพิจารณาเพิ่มโทษ
ข้อ 4. กองเชียร์แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4.1 ตะโกนด่าทอผู้ตัดสิน/ทีมคู่แข่งขัน และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.2 อุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนการทาหน้าที่ของผู้ตัดสินและนักกีฬาระหว่างแข่งขัน (จุดพลุ,
ประทัด, ไฟเย็น, แสงเลเซอร์, แตรไฟฟ้า ฯลฯ) และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.3 ขว้างปาวัสดุใดๆ ลงไปในสนามหรือใส่กองเชียร์หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.4 ขว้างปาวัสดุใดๆ ลงไปในสนามที่อาจเกิดเป็นอันตรายหรือใส่กองเชียร์หรือเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน และปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.5 ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเยือน/ทีมเหย้า และปรับทีมละไม่เกิน 10,000 บาท
(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-) และพิจารณาเพิม่ โทษ
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4.6 ทาร้ายเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน/นักกีฬา,เจ้าหน้าที่ทีมของทีมคู่แข่งขัน และปรับไม่เกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และพิจารณาเพิ่มโทษตามความรุนแรงของเหตุการณ์
4.7 ทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเยือน/ทีมเหย้า จนถึงขั้นเกิดความรุนแรง และปรับไม่เกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และพิจารณาเพิ่มโทษตามความรุนแรงของเหตุการณ์
4.8 ขัดขวาง คุกคาม รุมล้อม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันจนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย และ
ปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งดกองเชียร์เข้าสนาม
ข้อ 5. การเข้าสนามของบุคคลภายนอก และปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน
5.1 ผู้เล่นที่ไม่ได้ส่งรายชื่อลงทาการแข่งขัน จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
5.2 เจ้าหน้าที่ทีมทุกระดับ จะถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
5.3 ผู้ชมหรือกองเชียร์ จะถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยค่าปรับที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
เป็นความรับผิดชอบของแต่ละสโมสรจะต้องชาระให้กับคณะกรรมการฯภายในเวลาอันควร หาก
สโมสรใดไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการฯอาจพิจารณาห้ามผู้ที่กระทาผิดลงทาหนาที่หรือกาหนด
มาตรการอื่นตามแต่จะเห็นสมควร หมายเหตุ การเพิ่มโทษให้พิจารณาตามลาดับ ดังนี้
5.3.1 ปรับเป็นเงินตามปกติและให้แต่ละทีมดาเนินการสืบสวน เพื่อห้ามกองเชียร์
(เป็นรายบุคคลของแต่ละทีมที่มีเรื่องเข้าในสนามตลอดฤดูกาลแข่งขันจนให้ทีมทาภาคทัณฑ์ไว้กับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอีก
5.3.2 ให้ถอนทีมที่กองเชียร์ทาผิดออกจากการแข่งขัน ในการแข่งขันน็อกเอ้าท์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ ปี 2560 “AIS Futsal F.A.CUP 2017”
5.3.3 ถอนชื่อสโมสรสมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กรณีสโมสร
ไม่ชาระค่าปรับต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะมีผลต่อการขึ้นทะเบียนในฤดูกาลต่อไป ซึ่งสโมสรไม่
สามารถขึ้นทะเบียนนักกีฬา และลงทาการแข่งขันได้

