ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15
“15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019”
(รอบคัดเลือกจังหวัดสุพรรณบุรี)
***********************
๑. การแบ่งรุ่นอายุ (นับอายุตามปี พ.ศ. ๒๕62)
๑.๑ รุ่นอายุ ๑๒ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕50)
๑.๒ รุ่นอายุ ๑๔ ปี (เกิด พ.ศ. ๒5๔8)
๑.๓ รุ่นอายุ ๑๖ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕46)
๑.๔ รุ่นอายุ ๑๘ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕44)
1.5 ประเภทประชาชนชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
1.6 ประเภทประชาชนหญิง (อายุ 14 ปีขึ้นไป)
2. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
2.๑ ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับเขต และในรอบ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้ทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน
2.2 ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 20 คน
2.3 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องมีผู้จัดการทีม 1 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 4 คน
3. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน
3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจาตัวประชาชน
3.2 ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
(2) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันเพียงแห่งเดียว
ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561
3.3 ห้ า มนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลตั ว แทนที ม ชาติ ไ ทย รุ่ นอายุ 16 ปี ขึ้ น ไป ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
3.4 ห้ ามนัก กีฬาฟุ ตซอลตั วแทนทีมชาติไ ทยทุกรุ่น ตั้ง แต่ ในอดี ตจนถึ ง ปัจจุบั น ที่ส มาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
3.5 ห้ า มนั ก กี ฬ าฟุต บอลที่ เ ล่น ในรายการที่ จั ด โดยสมาคมฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรายการดังต่อไปนี้
3.5.1 ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (T1)
3.5.2 ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 1 (T2)
3.5.3 ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 (T3 , T4 , T5 (อเมเจอร์ลีก))
3.5.4 ฟุตบอล เอฟเอ คัพ และลีกคัพ
3.5.5 ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก ข ค ง
3.5.6 ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ทุกรุ่นอายุ
3.5.7 ห้ ามนั ก กีฬ าฟุ ตบอลที่ขึ้ น ทะเบี ย นเล่ น อยู่ ใ นต่ า งประเทศ และอยู่ ระหว่ างถู ก ลงโทษ
โดยกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์
3.5.8 ห้า มนัก กีฬาและผู้จั ดการทีมที่ เป็นตั วแทนจัง หวัด ในการแข่ง ขั นกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
3.5.9 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษ

-23.6 ประเภทประชาชนหญิง สามารถมีผู้เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป ได้ทีมละ
ไม่เกินกว่า 4 คน
3.7 คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขัน
บทลงโทษเกี่ยวกับการผิดคุณสมบัตนิ ักกีฬา
ในการแข่งขันทุกระดับ เมื่อพบว่านักกีฬาผู้ใดผิดคุณสมบัติของนักกีฬ าผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ข้อ 3
ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดๆ ให้ตัดสิทธิ์ทีมหรือตัวแทนจังหวัดนั้นออกจากการแข่ง ขัน และให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการ
แข่งขัน ห้ามนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการที่กรมพลศึกษา จัดเป็นเวลา 2 ปี
และจะรายงานการผิดคุณสมบัติไปยังจังหวัดต้นสังกัด ให้ทราบด้วย
4. เอกสารหลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของทีม
4.2 แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายสีครึ่งตัวมีความชัดเจน)
4.3 สาเนาบัตรประชาชน (1 คน/ใบ)
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ
4.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษากาหนดไว้
(หมายเหตุ) - กรณีปรากฏว่า เอกสารหลักฐานการสมัครทีมใดเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันตรวจพบเมื่อวัน เวลา หรือโดยวิธีใดก็ตาม ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบโดยจะอ้างว่าไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้ และคณะกรรมการถือว่าการสมัครครั้งนั้น เป็นโมฆะ
5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขั นสามารถสมัครได้ในนาม สถานศึกษา หน่ วยงานองค์กร ภาครัฐ
และเอกชน หรืออื่น ๆ
5.2 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดที มหนึ่งได้เพียงทีมเดียว/รุ่นเดียว/ประเภท
เดียว และจังหวัดเดียวเท่านั้น (ทีมจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่นานักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติโดยการถอนทีมอย่างไม่
มีเงื่อนไข)
6. การจัดการแข่งขัน
6.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพลศึกษา ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
6.2 การส่ งรายชื่อ ผู้ เข้ าแข่งขั น ก่อ นการแข่ง ขันอย่า งน้อ ย 30 นาที ต่ อเจ้าหน้า ที่ ห รือผู้ ควบคุ ม
การแข่งขัน ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่ง ขันตามโปรแกรมการแข่งขันที่กาหนดไว้ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไป ตามกาหนดการแข่งขันฯ
6.3 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อ
ตามหลังในกาหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสารอง
6.4 นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงทุกครั้ง ก่อนลงแข่งขัน
6.5 กาหนดเวลาการแข่งขัน
รุ่นอายุ 12 ปี ครึ่งเวลาละ ๓๐ นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
รุ่นอายุ 14 ปี ครึ่งเวลาละ ๓๕ นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
รุ่นอายุ 16 ปี ครึ่งเวลาละ ๔๐ นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
รุ่นอายุ 18 ปี ครึ่งเวลาละ ๔๕ นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
ประชาชนชาย ครึ่งเวลาละ ๔๕ นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
ประชาชนหญิง ครึ่งเวลาละ ๔0 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที

-36.6 ในกรณีที่มีผลเสมอกันในรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีการเตะ ณ จุดโทษ เพื่อหาผู้ชนะ
6.7 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
- ทีมชนะ
ได้ ๓ คะแนน
- ทีมแพ้
ได้ 0 คะแนน
6.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- รุ่นอายุ 12 ปี ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ 4
- รุ่นอายุ 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี และประชาชนชาย/หญิง ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ 5
6.9 หั ว หน้ า ทีม จะต้ องมี ปลอกแขนแสดงสัญ ลั กษณ์ ทุก ครั้ง ที่ล งทาการแข่ง ขัน ฯ ทุ ก ทีม จะต้ อ ง
เตรียมพร้อมมาเอง
6.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน (รวมผู้รักษาประตู)
จากผู้เล่นสารองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขันฯ
6.11 การหาทีมเข้าไปเล่นในรอบต่อไปในกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- กรณีเท่ากัน 2 ทีม ให้ดูผลการแข่งขันที่พบกันมา
- กรณีที่คะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม ให้ใช้วิธีจับสลาก
6.12 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการ
แข่ง ขันจะพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาหรือทีม (แล้วแต่กรณี) ออกจากการแข่ง ขัน
ในครั้งนี้และครั้งต่อไป
6.13 ที ม ใดไม่ ม าท าการแข่ ง ขั น หรื อ เจตนาไม่ ท าการแข่ ง ขั น ให้ ทั น ตามก าหนดการแข่ ง ขั น
คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นจะพิ จารณาลงโทษห้า มแข่ง ขัน ในรายการที่เ หลื อและยกเลิ กผลการแข่ ง ขั น
ที่ผ่านมาทั้งหมด (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา)
6.14 หากมีปัญหาในการแข่งขันแต่ละประเภท ให้ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะพิจารณาตามความเหมาะสม ทีมต่างๆ จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
7. การรักษามารยาทและบทลงโทษ
7.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
7.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
7.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
7.1.3 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันในสนามแข่งขั น ให้ตัดสิทธิ
ห้ามลงทาการแข่งขันตลอดไป และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
7.2 ใบเหลือง, ใบแดง มีผลสิ้นสุด เพียงการแข่งขันระดับเขตเท่านั้น
7.3 ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ หากลงทาการแข่งขัน
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
7.4 นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีม คนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่ งขันสามารถลงโทษได้ตามควร
แก่กรณี
7.5 ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาตัวจริงหรือผู้เล่นสารองหรือเจ้าหน้าที่ประจาทีม กล่าววาจาที่ไม่
สุภาพต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นจะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และไม่มีสิทธิลงทา
การแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันในระดับนั้นๆ

-47.6 ในระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาทั้ง 2 ทีมมีการเล่นที่รุนแรงหรือมีการยั่วยุคู่แข่ง ขัน (ซึ่ง กัน
และกัน) อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน กรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินจะร่วมกัน
พิจารณาเหตุการณ์นั้น และหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินปัญหาและบทลงโทษนั้นๆ และถือเป็น
ข้อยุติ
7.7 ในระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาทั้ง 2 ทีม ทะเลาะวิวาท ชกต่อย ซึ่งกันและกันจะถูกลงโทษ
ไล่ออกจากการแข่งขัน และถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันในระดับนั้นๆ อีกด้วย
7.8 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้พิจารณา และถือเป็นข้อยุติ
8. การได้รับใบแดงและใบเหลือง
8.1 นักกีฬาฟุตบอลถูกผู้ตัดสินคาดโทษจะได้รับใบเหลือง หรือให้ออกจากสนามแข่งขันจะได้รับใบแดง
8.2 ในกรณีที่นักกีฬาได้รับใบเหลือง 2 ใบ ต่างเกมส์การแข่งขัน ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั้ง และเมื่อได้รับ
ใบเหลืองครบ 3 ใบ ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั้ง นักกีฬาได้รับใบเหลือง 2 ใบ ในเกมส์การแข่งขันเดียวกัน นักกีฬา
จะพักโดยอั ตโนมัติ 1 ครั้ง และให้ยกเลิกใบเหลืองทั้ง 2 ใบ แต่ จะมีผลต่อ การนับใบแดง และนัก กีฬาที่ไ ด้รั บ
ใบเหลืองครบ 3 ใบ (จะนับต่างเกมส์การแข่งขัน) จะต้องพักอีก 1 ครั้ง และถ้าได้รับใบแดงครบ 2 ครั้ง ต่างเกมส์
ให้หมดสิทธิ์ทาการเล่นตลอดการแข่งขัน
เกมส์ที่ 1
ใบเหลือง
ใบเหลือง+ใบเหลือง=ใบแดง
ใบเหลือง+ใบเหลือง=ใบแดง
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบแดง
ใบแดง

เกมส์ที่ 2
ใบเหลือง
พัก
พัก
ใบแดง
พัก
พัก
พัก

เกมส์ที่ 3
พัก
ใบเหลือง+ใบเหลือง=ใบแดง
ใบเหลือง
พัก
ใบเหลือง
ใบเหลือง+ใบเหลือง=ใบแดง
ใบแดง

เกมส์ที่ 4
ใบเหลือง
พักตลอดการแข่งขัน
ใบเหลือง
ใบเหลือง
ใบเหลือง
พักตลอดการแข่งขัน
พักตลอดการแข่งขัน

เกมส์ที่ 5
พัก

เกมส์ที่ 6
แข่งขันได้

เกมส์ที่ 7

พัก
พัก
พัก

ใบเหลือง
ใบเหลือง
ใบเหลือง

พัก
พัก
พัก

9. การประท้วง
9.1 การประท้วงให้ปฏิบัติ ดังนี้
9.1.1 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ผู้จัดการทีมหรื อผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยให้ยื่นประท้วงต่อประธานพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา และต้องยื่นประท้วงก่อนการ
แข่งขันหรือภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่สิ้นสุดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
9.1.2 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง เห็นว่าคาประท้วงเป็นผล และเมื่อได้วินิจฉัย
ให้เป็นไปตามคาประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน โดยให้ยื่นคาร้องขอรับเงินประกัน
การประท้วงคืน หากคาประท้วงฟังไม่ขึ้นให้ริบเงินประกันการประท้วงนั้น
9.1.3 ในระหว่างที่มีการประท้วง การแข่งขันจะดาเนินการต่อไปตามกาหนดการแข่งขัน
9.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงได้รับเรื่องกล่าวหานั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
การประท้วงทาการพิ จารณาข้ อกล่ าวหาและต้อ งให้ โอกาสผู้ถูก ประท้วงชี้แจงขอเท็จ จริง ภายใน 24 ชั่ว โมง
นับตั้งแต่รับคาประท้วง หากพ้นกาหนดดังกล่าวและผู้ถูกประท้วงไม่ยื่นแก้คาประท้วง ให้คณะกรรมการพิจารณา
การประท้วงชี้ขาดคาประท้วงนั้นไปฝุายเดียว
9.1.5 ภายหลัง ยื่น คาประท้ว ง ถ้า ผู้ประท้ วงเพิ กเฉยไม่ด าเนิ นการตามคาสั่ง ใดๆ ภายในเวลาที่
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงกาหนด ให้ถือว่าผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะดาเนินการประท้วงนั้นอีกต่อไป
ให้จาหน่ายคาประท้วงนั้น และให้ริบเงินประกันการประท้วง

-59.1.6 หากการประท้วงเป็นผล ให้ทีมนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และในกรณีที่มีการตรวจพบ
ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ และให้ทีมนั้นส่งถ้วยรางวัลและเงินค่าสนับสนุนทีม
และเงินรางวัลที่ได้รับคืนแก่กรมพลศึกษาโดยทันที
9.1.7 หากการประท้วงเป็นผลในรอบแรก เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป โดยให้พิจารณาเลื่อนทีมที่มี
คะแนนรองลงมาขึ้นไปเล่นแทนตามขั้นตอน แต่ถ้าทีมที่มีคะแนนรองลงมามีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
10. รางวัลการแข่งขัน
รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 14 ปี และประเภทประชาชนหญิง จะได้รับเงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 2 จานวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 3 จานวน 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 4 จานวน 2,000 บาท
รุ่นอายุ 16 ปี รุ่นอายุ 18 ปี จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
- ที่ 1 จานวน 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 2 จานวน 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 3 จานวน 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 4 จานวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ประเภทประชาชนชาย จะได้รับเงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 2 จานวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 3 จานวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- ที่ 4 จานวน 3,000 บาท
11. การควบคุม
11.1 หากทีมใดทาการปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือใช้เอกสารเท็จ หรือส่ง
นักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบนี้เข้าแข่งขัน ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน รวมถึง
ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาทั้ง ทีมด้วย จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ใ ห้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการ
ที่กรมพลศึกษาจัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังจังหวัดต้นสังกัดทราบ
11.2 กรณีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือทีมใดๆ แสดงพฤติกรรม เช่น การไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ตัดสิน การใช้ถ้อยคาที่เป็นการด่าทอต่างๆ กล่าวาจาที่ไม่สุภาพ นั้น จะถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจาการแข่งขัน
หากการกระทาผิดในครั้งแรกให้พักการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต่ออีกอย่างน้อย 1 ครั้ง หากกระทาผิดในครั้ง
ถัดไปจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันในระดับนั้นๆ

