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ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(ช้าง เอฟ. เอ. คัพ ) ประจาปี 2560 “ CHANG FA CUP 2017“
ดาเนินการโดย
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยลีก จากัด
..........................................................................................................................................................................................
ด้วยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บรรดาสโมสรของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโอกาสจัดส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจาและต่อเนื่องตลอดไป จึง
ได้ส่งเสริมและจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ช้าง เอฟ
เอ คัพ) ประจาปี 2560 “FA CUP 2017” ขึ้น
ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้วางระเบียบการแข่งขันฯ ดังนี้
ข้อ 1. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันฟุตบอลประเภทนี้เรียกว่า “การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (เอฟเอ คัพ)” หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า “ FA CUP ” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษทั ไทยเบฟ
เวอเรจ จากัด ซึ่งต่อไปในระเบียบนี้จะเรียกว่า “ช้างเอฟเอ คัพ 2017” หรือ “CHANG FA CUP 2017”
ข้อ 2. คุณสมบัติและสิทธิของสโมสรที่จะสมัครเข้าแข่งขัน
เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับระยะเวลาและสนามทีใ่ ช้ในการแข่งขัน สมาคมฯ
จึงได้กาหนดคุณสมบัตแิ ละสิทธิของสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
2.1 สโมสรที่มีสิทธิเข้าแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก (T1) ประจาปี2017 จานวน 18 ทีม มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขัน
และได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน ในรอบที่สอง
2.2 สโมสรที่มีสิทธิเข้าแข่งขันฟุตบอลเอ็ม150 แชมเปีย้ นชิพ (T2) ,ยูโร่ เค้ก ลีก โปร (T3) และยูโร่ เค้ก ลีก (T4) และ
สโมสรที่เป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันใน
รอบคัดเลือก ได้ไม่เกินจานวน 92 ทีม หากเกินจาก 92 ทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จัดการแข่งขันใน
นอกรอบให้เหลือ 92 ทีม เพื่อเล่นในรอบแรก
2.3 ทีมสโมสรทีส่ มัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จะต้องมีสนามฟุตบอลที่ใช้ทาการแข่งขันของสโมสรเอง
และต้องแจ้งชือ่ สนามในวันสมัครเข้าแข่งขัน ในกรณีที่ทีมจับสลากประกบคู่แข่งขัน และได้สิทธิเป็นทีม
เหย้าที่ใช้เป็นสนามแข่งขันดังกล่าว จะต้องได้รับรองจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันในกรณีที่สนามไม่
สมบูรณ์พร้อมที่จะดาเนินการจัดการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ที่จะพิจารณา
เปลี่ยนสนามทีจ่ ะใช้ดาเนินการจัดการแข่งขัน
2.4 สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นทีมเหย้าในวันแข่งขันจะต้องให้ความร่วมมือให้กับฝ่ายจัดการ
แข่งขัน ได้จัดกิจกรรมของผู้สนับสนุนการแข่งขันและให้ฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถจัดกิจกรรมก่อนการ
แข่งขัน และช่วงระหว่างพักครึ่งของการแข่งขันได้ทั้งในและนอกสนาม
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2.5

สโมสร ตามข้อ 2.1 , 2.2 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน พร้อมทั้งทะเบียน
รายชื่อนักกีฬา เรียงตามลาดับหมายเลขเสื้อ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม และหลักฐานของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทมี
พร้อมรูปถ่ายและจะต้องวางเงินประกันในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นจานวนเงิน 20,000.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน)
ในวันทีก่ าหนดส่งหลักฐานสุดท้ายวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา12.00 น. เงินประกันการแข่งขันครั้งนี้จะคืน
ให้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันฯ และไม่เป็นทีมที่กระทาผิดระเบียบการแข่งขันฯ จนถึงต้องเสียค่าปรับ

ข้อ 3. คุณสมบัติและสิทธิของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าแข่งขัน
3.1 ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดสโมสร ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างที่
ถูกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.) หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (S.A.T.) หรือ สหพันธ์ฟุตบอลแห่ง
อาเซียน (A.F.F.) หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย (A.F.C.) หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ลงโทษพักการ
แข่งขัน จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ในส่วนของนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ จะอนุญาตให้ลงทาการแข่งขันได้เฉพาะ
นักกีฬาที่สังกัดสโมสรที่แข่งขันในรายการโตโยต้า ไทยลีก (T1), เอ็ม150 แชมเปี้ยนชิพ (T2) ,ยูโร่ เค้ก ลีก โปร (T3)
และยูโร่ เค้ก ลีก (T4) เท่านั้น
3.2 นักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดสโมสรใดและสโมสรนั้น มิได้ส่งทีม และส่งชื่อเข้าแข่งขัน หรือส่งทีมแต่มิได้ส่งชือ่ เข้าแข่งขัน
นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อได้ปฏิบัติดงั นี้
3.2.1 ให้สโมสรอื่นยืมตัวไปแข่งขันได้เป็นการชัว่ คราวโดยจะมีสถานภาพเป็นนักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสร
ที่ยืมตัวไป
3.2.2 ย้ายสโมสรไปสังกัดสโมสรอื่น
3.2.3 การใช้สิทธิของนักกีฬาฟุตบอลตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 จะกระทาได้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ประธานสโมสร หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากประธานสโมสร และ
ดาเนินการเพื่อการยืมตัว หรือ การย้ายสโมสรตามระเบียบว่าด้วย “ทะเบียนนักกีฬา” ฉบับปัจจุบัน
ของสมาคมฯ และแจ้งให้สมาคมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมส่งหลักฐานการยืมตัว หรือการ
ย้ายสโมสรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องดาเนินการ ให้เสร็จสิ้นก่อนส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เล่นเข้า
แข่งขัน และนักกีฬานั้น จะต้องเข้าอยูใ่ นสังกัดสโมสรใหม่ตลอดฤดูการแข่งขัน จึงจะสามารถกลับ
ต้นสังกัดเดิมได้ หรือ มีการยืมตัวหรือย้ายสโมสรไปทาการแข่งขัน ในประเภทอื่นๆ ได้
3.3 นักกีฬาฟุตบอลที่สังกัดสโมสรใด ที่ย้ายไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพ
นักกีฬา และการโอนย้ายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อย่างถูกต้อง นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นจะขาดการเป็น
สมาชิกภาพของสโมสรที่สังกัดอยู่เดิมชั่วคราว สโมสรจะส่งรายชือ่ นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นผู้เล่นเข้า
แข่งขันมิได้ จนกว่าจะได้โอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลผู้นั้นกลับมาขึ้นทะเบียนคืนสมาชิกภาพของสโมสรสังกัดเดิม
เสียก่อน จึงจะสามารถส่งรายชือ่ นักกีฬาฟุตบอลผู้นั้น ขึ้นทะเบียนเป็น 3 ผู้เล่นเข้าแข่งขันได้ในกรณีที่สโมสร
ต้องการนานักกีฬาฟุตบอลที่มีสัญชาติไทย หรือนักกีฬาฟุตบอลต่างชาติ โอนย้ายมาจากสโมสรในต่างประเทศเพื่อ
ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสโมสร จะต้องดาเนินการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพนักกีฬาและการโอนย้าย
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) อย่างถูกต้อง
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3.4 อนุญาตให้นานักกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเข้าร่วมทีมได้ไม่เกินทีมละ 5 คน และในวันแข่งขันให้ส่งรายชื่อลงทาการ
แข่งขันได้ 5 คน แต่จะอนุญาตให้ลงแข่งขันในสนามได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 คน และสามารถเพิ่มนักกีฬาที่มีสัญชาติ
อยู่ใน ประเทศสมาชิกของ AFC ได้อีก 1 คน ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาต่างประเทศด้วยกันได้
และ ในกรณีที่ ผู้เล่นต่างประเทศลงสนามครบ 3คนแล้ว และถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน ทีมนั้นๆ ไม่
สามารถส่งผู้เล่นต่างประเทศลงแข่งขันเพิ่มได้อีก สาหรับทีมที่จะนานักกีฬาต่างประเทศมาเข้าร่วมแข่งขัน จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสถานภาพของนักกีฬา ผู้เล่นต่างชาติตอ้ งมีใบไอทีซี (ITC) ใบอนุญาตการโอนย้าย
นักกีฬาระหว่างประเทศของสหพันธ์นานาชาติ ที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถลงเล่นได้ และสาหรับนัก
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรทีจ่ ะขอเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีสัญญาว่าจ้างยืนยันไว้เป็นหลักฐาน
3.5 นักกีฬาฟุตบอลทีเ่ ข้าแข่งขันผู้หนึง่ มีสิทธิส่งชื่อ สมัครเข้าแข่งขันในนามของสโมสรใดสโมสรหนึ่งได้เพียงทีมเดียว
เท่านั้น หากมีชื่อเข้าแข่งขันซ้าซ้อนมากกว่าหนึ่งทีม จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ลงแข่งขันตลอดฤดูการแข่งขัน โดยจะ
อ้างว่ามีผู้นาชื่อสมัครโดยตนเองไม่ทราบ ไม่ได้หรือ นักกีฬาสามารถลงแข่งขันเพียงสโมสรเดียว
3.6 นักกีฬาที่ถูกส่งชื่อเข้าร่วมแข่งขันแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดเดิม เมื่อย้ายสโมสรหรือมี
การยืมตัวผู้เล่น นักกีฬาสามารถลงเล่นให้กับสโมสรใหม่ได้ โดยให้ทางสโมสรต้นสังกัดใหม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมรายชื่อตามระเบียบการแข่งขันให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันตามทีเ่ วลากาหนด
ข้อ 4. การสมัครและการส่งชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขัน
4.1 สโมสรที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าแข่งขันในครั้งนีเ้ มื่อทีมสโมสรที่มีคุณสมบัติและสิทธิตลอดจนปฏิบัติตาม
ระเบียบตามระเบียบฯ ข้อ 2. และข้อ 3. ถูกต้องแล้วยื่นความจานงโดยกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ
ผู้ลงชื่อเข้าสมัครต้องเป็นประธาน หรือนายกสโมสร หรือผู้ได้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธาน หรือ
นายกของสโมสรนั้นใบสมัครฯ ต้องส่งพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้คอื
4.1.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาที่มคี ุณสมบัติตามข้อ3.จานวนไม่ตากว่
่ า18คนและไม่เกิน35คน ในจานวนนี้
จะเป็นผู้เล่น ที่เป็นคนไทยทัง้ 35 คน หรือ จะเป็นผู้เล่นจากต่างประเทศรวมอยู่ดว้ ยก็ได้ แต่ต้องไม่
เกิน 5 คนเรียงตามลาดับ หมายเลขที่ส่งแข่งขันพร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมจานวน 9คน
ในกรณีที่ทีมหนึ่งทีมใดที่ยังส่งชื่อนักกีฬาไม่ครบ 35 คน ทีมนั้นๆ สามารถส่งรายชื่อ
นักกีฬาเพิ่มเติมให้ ครบทั้ง 35 คนได้ ก่อนการแข่งขันในรอบที่ สี่ (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
และการส่งรายชื่อนักกีฬาเพิ่มเติมนี้จะต้องส่งเอกสารการเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะ กรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล และหมายเลข
เสื้อ ที่ ใช้ลงแข่งขัน พร้อมเอกสารประกอบต่า งๆ ของนักกี ฬาให้ค รบตามระเบี ยบการ
แข่งขันฯ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 อนึ่งการส่งรายชื่อเพิ่มเติมนี้ จะต้องส่งก่อนไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนการแข่งขันในแต่ละรอบ
4.1.2 รูปถ่ายของนักกีฬาฟุตบอล ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนขนาด 1 นิ้ว (2.5 ซ.ม.)
จานวนคนละ 2 รูป เป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 1 ปี โดยถ่ายใบหน้าตรงไม่สวมหมวก และเขียน ชื่อนามสกุล สโมสรที่ส่งเข้าแข่งขันและ หมายเลขทีจ่ ะใช้แข่งขัน เช่น นายกอ ขอสกุล หมายเลข 11
สโมสรราชธานี หรือ นายขอ กอสกุล ผู้จัดการทีม ราชธานี ไว้ดา้ นหลังรูปทั้ง 2 รูป
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4.1.3
4.1.4

4.2

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ
หนังสือสัญญาในการขอเช่าสนาม หรือหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ใช้สนาม จาก
เจ้าของ สนาม (และเป็นไปตามฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด)
4.1.5 กรณีที่สโมสรส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันครบ 35 คนแล้วสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้
โดยเป็นผู้เล่นต่างชาติไม่เกิน 2 คน และผู้เล่นคนไทย 3 คน หรือจะเป็นผู้เล่นคไทย
ทั้งหมด 5 คนก็ได้ (ต้องมีเอกสารโอนย้ายครบถ้วน)
ทีมใดที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ให้สง่ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมรายชื่อนักกีฬา และ
เจ้าหน้าทีห่ ลักฐานต่างๆ พร้อมเงินประกันฯดังที่กล่าวมาโดยครบถ้วน ณ ที่ทาการ สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ข้อ 5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขึ้น มาคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการ
และรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และหากมีปัญหา
ใดๆนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯของสมาคมฯพิจารณา และดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นและ รายงานให้สภากรรมการทราบภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือ
เป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้
5.2
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯมีอานาจในการที่จะพิจารณางดการรับสมัคร หรือ การตัดสิทธิทีมที่ไม่ดาเนิน
การตามระเบียบต่างๆของสมาคมฯโดยไม่จดั เข้าร่วมทาการแข่งขันตามรายการตลอดจนการพิจารณา
เปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กาหนดซึ่งสโมสรจะต้องนามาชาระก่อนการลงทาการแข่งขันในครั้งต่อไป
5.3
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีอานาจในการจัดและกาหนดประกบคู่ในการแข่งขัน หรือดาเนินการจัดการ
แข่งขันในวิธใี ดๆ ได้ ตามความเหมาะสมกับจานวนทีมทีเ่ ข้าแข่งขันกับระยะเวลา และสถานที่ใช้ในการ
แข่งขัน หากมีเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น โดยมิได้ระบุการถือปฏิบัติไว้ในระเบียบการฯนี้ ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ใช้ดุลยพินิจชี้ขาด เพื่อดาเนินการจัดการแข่งขันต่อไปได้
5.4
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 45 นาทีพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที
5.5
การแข่งขันตัง้ แต่รอบคัดเลือกจนถึง รอบก่อนรองชนะเลิศ จะทาการแข่งขันโดยใช้สนามเจ้าบ้าน ซึง่ ทาการจับ
สลากสโมสรที่เป็นชื่อต้นเป็นผู้ดาเนินการแข่งขันในฐานะเจ้าบ้าน และทีมเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบในการ
จัดการแข่งขันทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และผู้ตัดสินของสมาคม โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้ ส่วนรายได้ของค่าผ่านประตูเข้าชมการ
แข่งขัน ก่อนหักค่าใช้จา่ ย ให้จดั แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ทีมเจ้าบ้านจะได้รับ 70% และส่วนที่ 2 ทีมเยือนจะ
ได้รับ 30% โดยไม่หักค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
5.5.1 การแข่งขันในรอบคัดเลือกหากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจานวน 92 ทีม ทางฝ่าย
จัดการแข่งขัน จะจัดให้มีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันเพือ่ คัดทีมให้เหลือ 92ทีม ที่จะทา
การแข่งขันในรอบแรก โดยการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หากผลการแข่งขันปรากฏว่า
เสมอกันในเวลาปกติแล้วให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ โดยไม่มีการต่อเวลา
การแข่งขัน ทีมทีช่ นะจะได้ผา่ นเข้าไปเล่นรอบแรกต่อไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯดาเนินการจัดการแข่งขันตามทีเห็นสมควรและเหมาะสม
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การแข่งขันในรอบแรก รับสมัครทีมจานวน 92 ทีม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะทาการ
ประกบคู่การแข่งขัน จานวน 46 คู่ ให้ใช้วิธกี ารแข่งขันแบบแพ้คัดออก หากหมดเวลาการ
แข่งขันในเวลาปกติแล้วผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ
โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขันทีมที่ชนะจานวน46ทีมจะได้เข้าไปทาการแข่งขันในรอบที่สอง
ต่อไป
5.5.3 การแข่งขันในรอบที่สองทีมทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันจะมาจากสโมสรในรายการโตโยต้าไทย
พรีเมียร์ลีก จานวน 18ทีม และทีมที่ชนะจากการแข่งขันในรอบแรก จานวน 46 ทีม รวมเป็น 64
ทีม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะทาการจับสลากประกบคู่แข่งขัน จานวน 32 คู่ โดยให้ใช้
วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออกหากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้วผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้
พัก 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที โดยไม่
มีการพักและหากผลการแข่งขันยังเสมอกันอีก ให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้
ชนะเข้ารอบที่สามต่อไป
5.5.4 การแข่งขันในรอบที่สาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะทาการจับสลากประกบคู่แข่งขันจาก
ทีมที่ชนะในรอบที่สองจานวน 32 ทีม จานวน 16 คู่ โดยให้ใช้วิธกี ารแข่งขันแบบแพ้คัดออก หาก
หมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกันให้พัก 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขัน
ออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที ไม่มีการพัก และหากผลการแข่งขันยังเสมอ
กันให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผูช้ นะเข้ารอบที่สี่ต่อไป
5.5.5 การแข่งขันในรอบที่สี่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะทาการจับสลากประกบคู่แข่งขัน จาก
ทีมที่ชนะในรอบที่สาม จานวน 16 ทีม จานวน 8 คู่ โดยให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หาก
หมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้พัก 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขัน
ออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 15 นาที ไม่มีการพัก และหากผลการแข่งขันยังเสมอ
กันให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
5.5.6 การแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะทาการจับสลากประกบคู่
แข่งขัน จากทีมทีช่ นะในรอบที่สี่ จานวน 8 ทีมจานวน 4 คู่ โดยให้ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
หากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้วผลปรากฏว่าเสมอกันให้พัก 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขัน
ออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออก เป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที ไม่มีการพัก และหากผลการแข่งขัน ยังเสมอ
กันให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ
5.5.7 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็นผู้กาหนดโดยใช้สนามกลาง
ทาการแข่งขัน จะทาการจับสลากประกบคู่แข่งขัน จานวน 4 ทีม จานวน 2 คู่ จากทีมทีช่ นะใน
รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยให้ใช้วธิ ีการแข่งขัน แบบแพ้คัดออกหากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติ
แล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกันให้พกั 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออก
เป็น 2 ครึ่งๆ ละ 15 นาที ไม่มีการพัก และหากผลการแข่งขันยังเสมอกันให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ
จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป (ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิเรื่องของน้าดื่ม
ของทีม ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมให้ทมี ตามจานวนที่เหมาะสม)
5.5.2
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การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันคูช่ ิงชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเป็นผู้
กาหนด โดยใช้สนามกลางทาการแข่งขัน หากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติแล้ว ผลปรากฏว่า
เสมอกันให้พกั 5 นาที และต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 30 นาที โดยแบ่งออก เป็น 2 ครึ่งๆละ 15
นาที ไม่มีการพัก และหากผลการแข่งขัน ยังเสมอกันให้หาผู้ชนะด้วยการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ หา
ทีมผู้ชนะเลิศ
สาหรับการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ นี้ ให้ใช้วิธกี ารเตะจุดโทษตามกติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์
ฟุตบอล นานาชาติ (ฟีฟา่ ) ซึง่ สมาคมฯ ได้ประกาศใช้แล้ว
การจัดกาหนดการแข่งขันการสั่งงดการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติผิดระเบียบการ
แข่งขันเมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯได้ดาเนินการประกาศไปแล้วทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตาม
ทุกประการและถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ใดๆมิได้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยทีจ่ ะพึงเกิดขึ้น เช่น
สนามไม่อยูใ่ นภาวะทีใ่ ช้ทาการแข่งขันได้ โดยกรณีเช่นนี้ทมี ที่เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดย
จะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ หากเลื่อนด้วยเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะแจ้งให้
ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน
ระยะเวลาการแข่งขัน
- รอบคัดเลือก (QUALIFY)
รอบคัดเลือก นัดที่ 1 ทาการแข่งขันในวันที่ 5 เมษายน 2560
รอบคัดเลือก นัดที่ 2 ทาการแข่งขันในวันที่ 26 เมษายน 2560
- รอบ 64 ทีม (ROUND 64 TEAMS)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
- รอบ 32 ทีม (ROUND 32 TEAMS)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560
- รอบ 16 ทีม (ROUND TEAMS)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560
- รอบก่อนรองชนะเลิศ (QUARTER FINAL ROUND)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
- รอบรองชนะเลิศ (SEMI FINAL ROUND)
ทาการแข่งขันในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- รอบชิงชนะเลิศ (FINAL ROUND)
ทาการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษจิกายน 2560
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ข้อ 6. กติกาและการตัดสิน
6.1
กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA)ซึ่งสมาคมฯได้ประกาศใช้แล้ว
6.2
ให้คณะกรรมการผู้ตดั สินฟุตบอลของสมาคมฯเป็นผู้จดั ผู้ตัดสินของสมาคมฯไปทาหน้าทีต่ ัดสินตามวันเวลา
และสถานที่ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดหรือที่ได้มกี ารขอเปลี่ยนแปลงการที่ผู้ตัดสินไม่ไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กาหนดทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าชมและการจัดการแข่งขันคณะกรรมการผู้
ตัดสินเป็น ผู้รับผิดชอบ
6.3
ผู้ตัดสินต้องทาบันทึกรายงานการแข่งขันของแต่ละคู่ที่ทาการตัดสินไปแล้วยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ผ่านเจ้าหน้าที่จดั การแข่งขันทันทีหากบันทึกของผู้ตัดสินมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯดาเนินการให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯทราบและพิจารณาตัดสิน หรือดาเนินการต่อไป
โดยเร็วทัง้ นี้โดยให้คณะกรรมการผู้ตัดสินและพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ให้ความร่วมมือผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือว่ายุติจะอุทธรณ์มิได้
6.4
ทีมที่เข้าแข่งขันต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันการตัดสินของผูต้ ัดสินในระหว่างการแข่งขัน
ถือเป็นถูกต้องจะประท้วงหรืออุทธรณ์มิได้
ข้อ 7. การแข่งขัน
7.1
สโมสรที่เข้าแข่งขันจะต้องลงทาการแข่งขันตาม วัน เวลาและ สนามแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯกาหนดทีมใดลงสนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และให้คู่แข่งขัน
เป็นผู้ชนะ ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันตามเวลาทีก่ าหนด ให้ปรับทีมนั้นเป็น
แพ้ และให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะ และหากไม่พร้อมที่จะลงสนามทัง้ 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ และหากทีมใดถูก
ปรับเป็นแพ้จะต้องถูกปรับเงินตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาทฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่
1 พ.ศ. 2560
7.2
ทีมใดที่ไม่ไปทาการแข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกาหนดหรือถอนทีมไม่เข้าร่วมการแข่งขัน
หลังจากที่ได้ยื่นใบสมัครแสดงเจตจานงเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะต้องถูกปรับเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษ วินัย มารยาทฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทีมที่จะ
ทาการแข่งขันอนึง่ หากไม่ปฏิบัตติ ามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 จะต้องถูกดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับลักษณะ
ปกครองของสมาคมฯและระเบียบพิจารณามารยาทวินยั และข้อประท้วงของสมาคมฯ.พิจารณาโทษต่อไป
7.3 ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประตู )ติดหมายเลขประจาตัวทางด้านหลัง
เสื้อด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน มีความสูงไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม.และกางเกงด้านหน้าด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจนมี
ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนแข่งขัน หากลงไป
แข่งขันและมีผู้ประท้วงให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯปรับชุดนัน้ เป็นแพ้
ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้
ตัดสินก่อนลงทาการแข่งขันและผู้ตัดสินได้บันทึกในรายงานไว้แล้ว อนึ่งชุดที่ใช้ในการแข่งขันห้ามนาตรา
หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขายหรือ เกี่ยวข้องกับการให้สูบบุหรี่ใส่ลงทา
การแข่งขัน
7.4 ในกรณีที่มีเครื่องแต่งกายสีคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันของ
สมาคมฯ ดาเนินการให้ทมี ที่มีชื่ออยู่หลังเปลี่ยนสีเพื่อความเหมาะสมในการตัดสิน
7.5 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจนเครื่องหมายนีจ้ ะต้องหามาเองหากหัวหน้า
ทีมไม่มีเครื่องหมายและลงแข่งขันจะปรับทีมนั้นครั้งละ1,000.-บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน )
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7.6

7.7

7.8

7.9
7.10
7.11

7.12

7.13
7.14

ในการแข่งขันแต่ละนัดผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนของทีมที่จะเข้าแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อผู้เล่นเข้าแข่งขัน
โดยลาดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ตามแบบของสมาคมฯได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน โดยมีผู้เล่น
ที่ลงแข่งขัน 11 คน และผู้เล่นสารองไม่เกิน 9 คน และในจานวน 20 คนนี้มีผู้เล่นต่างประเทศได้ 5 คน แต่จะ
อนุญาตให้ลงแข่งขันในสนามได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน ตลอดเวลาการแข่งขัน ยกเว้นในกรณีที่ผู้เล่นต่างชาติคน
ที่ 4 เป็นคนสัญชาติอยูใ่ นประเทศสมาชิกของ AFC จึงจะอนุญาตให้ลงแข่งขันได้เพิม่ อีก 1 คนและ ทีมที่เข้า
แข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวระหว่างนักฟุตบอลต่างประเทศด้วยกันได้การส่งรายชื่อนีต้ ้องส่งก่อนการแข่งขันต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือ เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่ได้มอบหมายไปดาเนินการแข่งขันอย่างน้อย 60
นาที ก่อนการแข่งขันการส่งรายชื่อนี้หากผู้เล่นยังมาไม่ครบจานวนที่ระบุอนุญาตให้มีการเพิ่มเติมได้แต่ห้ามมิ
ให้แก้ไข
ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่งรายชื่อหรือ นามสกุล ผู้เล่นปลอมหรือจัดผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบฯนี้ลงแข่งขันจะถูกปรับ
เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นและตัดสิทธินักกีฬานั้นออกจากการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
นาเสนอต่อฝ่ายพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ของสมาคมฯเพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขันซึง่ กาลังดาเนินอยู่หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลา
การแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และถอนสิทธิออกจากการแข่งขัน พร้อมตัดสิทธิการเข้าแข่งขันในปีต่อไป
และให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทฯ พิจารณาลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาทฯ
พ.ศ.2559 แก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ต่อไป
คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบบัญชีรายชื่อหรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯหรือเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้
การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้3คนรวมทัง้ เวลาที่ต่อผูเ้ ล่นที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามา
แข่งขันอีกไม่ได้
นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมใดกระทาการใดๆโดยมีเจตนาเพื่อขัดขวางการทาหน้าที่ของผู้ตดั สินอันเป็นเหตุให้ผู้
ตัดสินยุติการแข่งขันไม่สามารถดาเนินการแข่งขันต่อไปได้ตามรายงานของผู้ตัดสินหรือผู้ควบคุมการแข่งขัน
หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฯให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาบทโทษให้สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป
ตลอดเวลาของการแข่งขัน หรือเวลาต่อเนื่องกับการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันหรือเจ้าหน้าทีข่ องสโมสรจะต้อง
ประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทมี ที่ดีการละเมิดต่างๆ ในการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ
(ใบเหลือง) และหากถูกคาดโทษ 2 ครั้งจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน(ใบแดง )
ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงให้งดเข้าร่วมในการแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และหากมีรายงาน
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ หรือ เหตุอนื่ ใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณา
โทษและแจ้งให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯดาเนินการลงโทษนั้นๆต่อไป
ระเบียบการพิจารณามารยาทวินยั และข้อประท้วงที่สมาคมฯประกาศใช้แล้วเป็นส่วนหนึง่ ของระเบียบการ
แข่งขันฯนี้สโมสรที่เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หากมีความจาเป็น และเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง “คณะกรรมการ” อาจเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ
สนามแข่งขัน ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทมี ทราบต่อไป
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7.15

7.16

ข้อ8.

ในกรณีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นก่อนทาการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทาผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่น ไฟฟ้าส่อง
สนามดับ หรือ ฝนตกหนักน้าขังสนามมาก เป็นต้น ซึ่งกรณีทเี่ กิดขึน้ ได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันไปนาน
กว่า 60 นาทีแล้ว และผู้ควบคุมการแข่งขันหรือ “คณะกรรมการ” เห็นว่าทาการแข่งขันไม่ได้ ต้องถูกลงโทษ
ปรับแพ้และถูกปรับเงินตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาทฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2560 และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ “เจ้าหน้าทีจ่ ัดการแข่งขัน” ตามทีจ่ ่ายจริง และต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย ทั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือนตามทีจ่ ่ายจริง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
การถอนทีมระหว่างการแข่งขันหรือถอนทีมเกิดจากความไม่พร้อมของทีม เมื่อทาการสมัครแข่งขันแล้ว
เกิดการถอนทีมก่อนการแข่งขัน หรือเมื่อมีการจับสลากประกบคู่แข่งขันเรียบร้อยแล้ว จะถูกลงโทษปรับ
ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาทฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ต่อไป

ข้อกาหนดของการจัดการแข่งขันของทีมเหย้า
8.1
กรณีเป็นความบกพร่องของสนามเหย้า ทั้งกรณีไฟฟ้าดับมากกว่า 3 ครัง้ ในระหว่าง 1 การแข่งขัน หรือ
ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับขัดข้องรวมกันเกินกว่า 60 นาที ไม่นับรวมเวลาพักครึง่ 15 นาที นับตั้งแต่ผู้ตดั สินยุติ
การแข่งขัน หรือมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นภายในสนามแข่งขัน จนเป็นเหตุให้ใช้สนามไม่ได้ในระยะเวลา 45 นาที
หรือทาการแข่งขันได้แต่ไม่ครบเวลา จะถูกปรับแพ้และถูกปรับเงินตาม ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย
มารยาทฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ต่อไป และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ “เจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน” ตามที่จ่ายจริง และต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหาย ทั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมเยือน
ตามทีจ่ ่ายจริง ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
8.2
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสนามทีใ่ ช้ขัดข้อง ทีมเหย้าต้องมีเครื่องปั่นไฟฟ้าสารองไว้และ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่ผู้ชานาญการประจาอยู่ตลอดเวลาและพร้อมแก้ไขได้
ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
8.3
ทีมที่ได้เป็นทีมเหย้าจะต้องบริหารจัดการการเป็นเจ้าบ้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีผู้จัดการ
สนาม ควบคุมการทางานทุกอย่างภายในสนามทัง้ ด้านอุปกรณ์ และบุคลากร อาทิ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่พยาบาลเบื้องต้น รถพยาบาล เจ้าหน้าเก็บบอล และเจ้าหน้าที่พลเปล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องถึงสนามไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน หากถึงเวลาแข่งขันแล้วยังไม่มี
เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวมาถึงสนามหรือมาไม่ครบจานวน คณะกรรมการจะพิจารณาปรับตาม ระเบียบว่า
ด้วยการลงโทษ วินัย มารยาทฯ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
8.4
ในวันที่มีการจัดการแข่งขันทางฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจจะจัดให้มีกิจกรรมสาหรับ
ผู้สนับสนุน โดยทีมสโมสรที่เป็นทีมเหย้าจะต้องจัดสรรพื้นทีบ่ ริเวณโดยรอบสนามแข่งขันตามที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นชอบและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทั้งในและนอก
สนามแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขัน
8.5
ในวันแข่งขันสโมสรทีมเหย้าจะต้องดูแลสิทธิประโยชน์เรื่องป้ายของผู้สนับสนุนการแข่งขันให้เป็นไปตามจุดที่
กาหนดให้ไว้จากฝ่ายจัดการแข่งขันและถือเป็นกฎระเบียบ และจะมีการตรวจสอบการติดตั้งป้ายจากฝ่าย
จัดการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
8.6
สโมสรที่ได้สิทธิเป็นทีมเหย้าจะต้องดาเนินการจัดหา หรือ ผลิตบัตรชมการแข่งขันเพื่อไว้สาหรับจาหน่าย
ให้กับผู้เข้าชมในวันแข่งขัน
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8.7

หากมีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันฯ ให้พิจารณาจากข้อบังคับ และ
ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2558

ข้อ 9. การประท้วง
9.1
เมื่อประสงค์จะประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่นหรือเรื่องอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบการนีใ้ ห้ประธานสโมสรหรือ
ผู้แทนซึ่งได้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นประท้วงซึ่งมีขอ้ ความชัดเจนและมีหลักฐานประกอบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขาธิการสมาคมฯภายใน 48 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดราชการ)นับแต่สิ้นสุดการแข่งขันนั้น
พร้อมทั้งเงินประกันการประท้วง 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
9.2
เมื่อเลขาธิการฯ ได้รับหนังสือประท้วงแล้วหากเห็นสมควรให้จดั ส่งสาเนาหนังสือประท้วงนั้น โดยให้ทีมที่ถูก
ประท้วงชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการสมาคมฯภายใน 48 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดราชการ) ถ้าหากทีม
ที่ถูกประท้วงนั้นไม่ชี้แจงหรือเห็นว่าการถูกประท้วงนั้นเป็นความผิดที่เห็นได้ชัดเจน ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ ตัดสินคาประท้วงนั้นและเมื่อตัดสินอย่างใดแล้วให้แจ้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทราบหาก
มีคาตัดสินระบุให้มกี ารลงโทษสโมสรให้สมาคมฯเป็นผู้ดาเนินการ
9.3
คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯถือเป็นที่สนิ้ สุดจะฟ้องร้องต่อศาลใดๆมิได้
ข้อ 10. การปฏิบัตติ ามระเบียบการแข่งขัน
สโมสร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทีม และ นักกีฬาผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทราบระเบียบการแข่งขันฯ นี้ และ
ปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใดๆจะอ้างว่าได้ดาเนินการไปโดยไม่ทราบระเบียบการนี้ไม่ได้
ข้อ 11. เงินบารุงทีมอืน่ ๆ ในการแข่งขัน
11.1 ทีมทีแ่ พ้ในรอบที่สอง จานวน 32 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
11.2 ทีมที่แพ้ในรอบที่สาม จานวน 16ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
11.3 ทีมที่แพ้ในรอบที่สี่ จานวน8 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
11.4 ทีมที่แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศจานวน4 ทีม ได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
11.5 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จานวน 2 ทีมได้รับเงินบารุงทีม ทีมละ 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
11.6 ทีมที่ถูกปรับให้แพ้ตามระเบียบการแข่งขันนี้ฯ จะไม่ได้รับเงินบารุงทีมในรอบที่ถูกปรับให้เป็นแพ้
ข้อ 12.รางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
12.1 ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศชนะเลิศฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ(เอฟ.เอ.
คัพ)“F.A. CUP” ไปครองเป็นเกียรติ 1 ปี ถ้วยนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์กับทีมที่ได้รับและต้องส่งคืนสมาคมฯ
ก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันภายในเดือนมกราคมในปีต่อไปโดยทีมชนะเลิศจะต้องทาการดูแลรักษาถ้วยเกียรติยศ
ฯ เป็นอย่างดี และได้รับเงินบารุงทีม จานวน 5,000,000.- บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
12.2 ทีมรองชนะเลิศ ได้รับเงินบารุงทีม จานวน1,000,000.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
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ข้อ 13. การใช้ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฯ นี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย ของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ ( เอฟเอ. คัพ ) ประจาปี 2560 “ FA CUP 2017 ”
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ฝ่ายจัดการแข่งขัน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

