
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

อบต.บ้านเพชรคัพ  ครั้งที่ 2 

ณ บริเวณสนามลานกีฬา อบต.บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

*********************************************************************** 

1.ประเภทการแข่งขัน  
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ( เกิด พ.ศ .2549  ขึน้ไป )  

1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ( เกิด พ.ศ. 2547  ขึน้ไป ) 

1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ( เกิด พ.ศ. 2543  ขึน้ไป )  
1.4 ประชาชนทั่วไป 

 1.5 รุ่นประชาชนอาวุโส 40 ปีขึ้นไป ( เกิดไม่เกิน พ.ศ.2519 ) 
2.การส่งทมีเข้าแข่งขัน   

2.1 ส่งชื่อผูเ้ล่นได้ทีมละ 12 คน แตไ่ม่น้อยกว่า 8 คน 
 
3.ค่าสมัครและเอกสารประกอบ  

3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เงินคา่สมัคร  300 บาท   พร้อมค่าประกันทีม 500  บาท 
 

3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เงินค่าสมัคร  300  บาท  พร้อมค่าประกันทีม 500 บาท 
 

3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เงินค่าสมัคร  300  บาท   พร้อมค่าประกันทีม 500 บาท 

3.4  รุ่นประชาชนทั่วไป  เงินค่าสมัคร  1,500 บาท  พร้อมค่าประกันทีม 1,000  บาท 

3.5   รุ่นอายุ  40  ปีขึ้น  ค่าสมัคร 1,000  บาท  พร้อมค่าประกันทีม 1,000  บาท 
 
4.หลักฐานในการรับสมัคร 

4.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมแข่งขันพร้อมรายชื่อตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของนักกีฬาแตล่ะคน 

 
5.สถานที่รับสมัครและติดต่อขอระเบียบการแข่งขัน 
 

สมัครได้ที่กองการศกึษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อบต.บ้านเพชร โทร 044-859555 

เปิดรับสมัครตั้งแตว่ันที่  1-15   ธันวาคม  2559  จับฉลากแบ่งสายในวันอังคาร ที่  20  ธันวาคม 2559   
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ช้ัน 2  และเริ่มท าการแข่งขันวันที่ 10  
มกราคม  2560  เริ่มเวลาแข่งขัน 16.00 น. ณ สนามกีฬา   อบต.บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัด
ชัยภูม ิ  ( เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)  

 
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

   6.1  ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแขง่ขันสามารถสมัครได้ในนามของสถานศกึษา หนว่ยงาน องค์กร 

ภาครัฐ และเอกชน หรอือื่น ๆ 

   6.2   นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแขง่ขันในนามตัวแทนหนึ่งได้เพียงทีมเดียว/รุ่น  ประเภทเดียวเท่านั้น 

7. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 

   7.1  กติกาการแขง่ขัน  นอกจากที่ระบุในระเบียบนีใ้ห้ใชก้ติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

(FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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   7.2 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขัน  เมื่อผู้ตัดสินใหส้ัญญาณเรียกให้ลงท าการแขง่ขัน้ภายใน

เวลา   10  นาที  ใหป้รับทีมน้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาท าการแขง่ขันในครั้งตอ่ไปตาม

ก าหนดการแขง่ขัน 

   7.3 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายใหเ้รียบร้อยเหมือนกัน  ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบ

สมัครในกรณีที่มเีสื้อเหมือนกันใหท้ีมที่มชืี่อตามหลังในก าหนดการแขง่ขันเปลี่ยนสีเสื้อส ารอง 

   7.4    นักกีฬาต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจรงิมาแสดงก่อนการแขง่ขันทุกครั้ง 

   7.5    ลูกฟุตซอล เบอร์  3.7 

   7.6    ก าหนดเวลาการแข่งขัน 

     -  รุ่นอายุเกิน 10 ป ี แขง่ขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหว่างครึ่ง  5  นาที 

     -  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  แขง่ขันครึ่งละ  15  นาที  พักระหว่างครึ่ง 5  นาที 

     -  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  แข่งขันครึ่งละ  15  นาที  พักระหว่างครึ่ง 5  นาที 

     -  ประชาชนทั่วไป  แขง่ขันครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 

     -  รุ่นอายุ  40 ปีขึ้นไป แขง่ขันครั้งละ 15 นาที  พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 

   7.7 ชุดที่ใชใ้นการแขง่ขันจะต้องตดิเบอร์ หมายเลข 1 ถึง  หมายเลข  12  เท่านั้น 

   7.8  การเปลี่ยนตัวผูเ้ล่นระหว่างการแข่งขัน  อนุญาตใหเ้ปลี่ยนตัวผูเ้ล่นได้ตลอดเวลา จากผูเ้ล่น

ส ารองที่ส่งรายชื่อก่อนการแขง่ขัน รวมทั้งผูร้ักษาประตู 

   7.9 คะแนนการแข่งขันถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    ทีมชนะ  ได้  3  คะแนน 

    ทีมเสมอ  ได้  1  คะแนน 

    ทีมที่แพ้   ได้  0  คะแนน 

   7.10 กรณีการนับคะแนนเพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนี ้  และทีมที่มคีะแนนเท่ากันใช้

วิธีการฉับฉลาก 

   7.11   เมื่อผูต้ัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงท าการแข่งขันภายใน  10  นาที  ทีมใดไม่พรอ้มที่จะลง

ท าการแข่งขันและยังไม่ลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมน้ันแพ้ในการแขง่ขันครั้งนั้น  และต้องมาแข่งขันตอ่ไปตาม

โปรแกรมการแข่งขัน้ 

   7.12 ทีมใดที่ไม่มาท าการแข่งขันหรอืเจตนาไม่ท าการแข่งขันตามก าหนดการแขง่ขัน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษหา้มแข่งขัน ในรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแขง่ขันที่ผ่านมา

ทั้งหมด ( ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  ให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณา) 

   7.13 ในระหว่างการแขง่ขัน ผูจ้ัดการทีม  ผูฝ้กึสอน  และนักกีฬา จะต้องปฎิบัติตามระเบียบการ

แขง่ขันและกติกาแขง่ขันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรอืไม่ปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการ

แขง่ขันและกติกาแขง่ขั้นอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรอืไม่ปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการ

แขง่ขันจะพิจารณาตัดสิทธิ์นักกีฬาหรอืทีม  (แล้วแต่กรณี)  ออกจากการแข่งขันครั้งนี้ 
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   7.14  หากมีปัญหาในการแข่งขันแตล่ะประเภท  ใหถ้ือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการ

แขง่ขันจะพิจารณาตามความเหมาะสม  ทีมต่าง ๆ จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิน้ 

 

8.การรักษามารยาท 

   8.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรอืลงโทษ 

  8.1.1  นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแขง่ขันครั้งตอ่ไป 

1 ครั้ง 

  8.1.2  นักกีฬาที่ถูกลงโทษโดยรับใบแดง  1  ครั้ง  ให้พักการแขง่ขันครั้งต่อไป  1  ครั้ง 

และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 

  8.1.3  นักกีฬาที่ถูกลงโทษโดยรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันในสนามแขง่

ขันให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ห้ามลงท าการแข่งขันตลอดไป  และส่งเรื่องให้คณะ

กรรมพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 

 

8.2 ใบเหลือง  ใบแดง  มีผลจนสิ้นสุดการแข่งขัน 

ตารางค่าปรับในกรณีนักกีฬาที่ถูกตัดสินคาดโทษ 

             

 

 

 

 

 

 

 

   8.3  ทีมใดที่ฝ่าฝนืส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแขง่ขัน หรอืผิดตามระเบียบนี้ หากลงท าการ

แขง่ขันให้ปรับนั้นเป็นแพ้ในการแขง่ขันครั้งนั้น  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแขง่ขันไม่แจง้ให้ทราบไม่ได้ 

   8.4    นักกีฬาหรอืผูค้วบคุมใดไม่ปฎิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรอืประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่

ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแขง่ขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแก่กรณี 

   8.5  ในระหว่างการแขง่ขัน  นักกีฬาตังจรงิหรอืผูเ้ล่นส ารองหรอืเจา้หน้าที่ประจ าทีม  กล่าววาจา

ไม่สุภาพต่อคณะกรรมการผูต้ัดสิน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  จะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน  และไม่มีสิทธิ์ลง

ท าการแข่งขันหรอืปฎิบัติหน้าที่ตลอดจนการแข่งขันในระดับนั้นๆ 

 

 

 

 

ประเภท ใบเหลือง ใบแดง 

รุ่นอายุไม่เกิน 10  ปี - 50 

รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี - 50 

รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี 50  บาท 50 

รุ่นประชาชนทั่วไป 50  บาท 100  บาท 

รุ่นอายุ  40  ปี ขึ้นไป 50  บาท 100  บาท 
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   8.6  ในระหว่างการแข่งขัน  หากกีฬาทั้ง   2  ทีม  มีการเล่นที่รุ่นแรงหรอืมีการยั่วยุผูแ้ขง่ขัน  (ซึ่ง

กันและกัน)  อันจะก่อใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน  กรรมการผูต้ัดสิน  และคณะกรรมการผู้ตัดสินจะ

พิจารณาร่วมกันยุติการแข่งขันทันที  และให้ถือผลการแข่งขันเป็นแพ้ ได้ 0  คะแนนทั้ง  2  ทีม 

   8.7  หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 

9. คณะกรรมการพิจารณาการทักท้วง 

  ประกอบด้วย 

   1.นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์    ประธานจัดการแขง่ขันฟุตซอล 

   2.นายศุภชัย  ชาญวิจติร  ประธานกรรมการตัดสิน 

   3.นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์ รองประธานกรรมการตัดสิน 

   4.นายประดิษฐ์  ปิ่นสังข์  รองประธานกรรมการตัดสิน 

   5.นางกรรฐกร  แสงอรุณ กรรมการตัดสิน/เลขานุการ 

 

10.การประท้วง  

   ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฎิบัติดังนี้ 

   ให้ผู้จัดการทีมหรอืผูฝ้กึสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน

พร้อมหลักฐาน ก าหนดยื่นค าประท้วงก่อนการแข่งขันหรอืเสร็จสิน้การแข่งขันในเวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง และหา

หลักฐานภายใน  1  ช่ัวโมง และวางเงนิประกันการประท้วง  1,000  บาท    หลังเสร็จสิ้นการแขง่ขันเงินประกัน  

ในการประท้วงจะคืนใหเ้มื่อการประท้วงเป็นผล  หากการประท้วงไม่เป็นผลใหร้ิบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุน

การจัดการแขง่ขันของเจ้าภาพ 

  หมายเหตุ  *(การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ – ชิงชนะเลิศ) คณะกรรมการฯ ไม่รับการประท้วงแต่

หากมีหลักฐานการผิดคุณสมบัติ  หรอืระเบียบการแข่งขันของทมีจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ 

จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
 

11. ก าหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15  ธันวาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  – 15.00 น.                  

(เว้นวันหยุดราชการ) 

12 ก าหนดประชุมผู้จัดการทมี /  ผูฝ้กึสอน  จับฉลากแบ่งสาย วันที่  20 ธันวาคม  2559  ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  (ช้ัน  2 ) 

13. เริ่มท าการแข่งขัน  ตั้งแตว่ันที่  10  มกราคม 2560  ณ  ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

14. พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่  10  มกราคม  2560  เวลา  18.00 น  ให้ทุกทีมที่สมัครต้องน านักกีฬาเข้าร่วมพิธี

เปิดการแขง่ขันไม่น้อยกว่าทีมละ  5  คน  หากทีมใดไม่เข้าร่วมพธิีเปิดจะถูกหักเงินประกันทีม จ านวน 500  บาท 
 

**หมายเหตุ ถ้ารุ่นใดสมัครไม่ถงึ  8  ทมี  ทาง อบต.บ้านเพชร ขอยกเลิกในการจัดการ
แข่งขันในรุ่นนั้นๆ  และจะคนืเงินค่าสมัครให*้** 
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หมายเหตุ 
 

1. นักกีฬาและกองเชียร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันทีมใดที่มกีารทะเลาะวิวาท และคณะกรรมการยุติ 
การแขง่ขัน จนท าให้การแข่งขันด าเนินต่อไปไม่ได้ อบต.บ้านเพชรจะด าเนินการดังนี้  

1.1. ตัดสิทธ์ทีมนัน้ไม่ให้รว่มการแขง่ขันเป็นเวลา 2 ป ี ตามรายชื่อทั้งทีม 

1.2. ยึดเงินรางวัลการแขง่ขันเมื่อมีการชิงรางวัล  

1.3 ด าเนินการทางกฎหมายตามกรณีที่ก่อเหตุจนถึงที่สุด 
 

2. ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 

3. ผู้ประสานงาน 

1.นายศุภชัย  ชาญวิจติร  ปลัด อบต.บ้านเพชร      โทรศัพท์ 092-4189989 

2.นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวิชาการศกึษา      โทรศัพท์ 084-9598741 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ห้วงระยะเวลาด าเนินการจัดการแข่งขนั 

โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2  

ปีงบประมาณ 2560 

---------------------------------------  

 
 ประกาศประชาสัมพันธ์ประชาชนเพื่อทราบ 

 ส่งเอกสารถึงหนว่ยงานต่างๆ 

 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 ก าหนดรับสมัคร      =    1 – 15  ธันวาคม  2559 (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

 ก าหนดประชุมชีแ้จงผู้จัดการทีม/จับฉลากแบ่งสาย   =     20  ธันวาคม  2559 

 

 ก าหนดขอรับสูจบิัตรการแข่งขัน     =    28-29  ธันวาคม  2559 

 

 ก าหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา     =    10  มกราคม 2560  ( เวลา 18.00 ) 

 

 เริ่มการแข่งขันกีฬาในวันที่      =    10  มกราคม  2560 (ตามสูจบิัตร) 

  

 

***************************

 15-30  พฤศจกิายน   2559 



 

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
โครงการจัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 2   
ณ สนามกีฬาสนามกฬีาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  

 
                  วันที ่.........เดือน  .............................พ.ศ.................. . 
 

                  ข้าพเจ้า ......................................................................................... ที่อยู่........................................... 
ต าบล ............................. อ าเภอ ............................ จังหวัด.........................โทรศัพท์............................................ 
มือถือ..............................................................................มีความประสงค์ส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการ
จัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2560 
  
                ชื่อทีม  ...........................................................................มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตซอล     
เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อย ครบถ้วน  
ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ อีก ดังนี้ 
  1.  ใบสมัคร พร้อมเอกสาร    จ านวน ........ ...... ชุด 
  2.  แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่     จ านวน ........ ...... ชุด 
   3.  แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่    จ านวน ........ ...... ชุด    
               4. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของนักกีฬา   จ านวน.................ชุด 
  5. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักกีฬา    จ านวน................ ชุด 
  6. ส าเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านผู้จัดการทีม  จ านวน................ชุด 
                           7.  เงินค่าสมัคร      จ านวน...............บาท 
               8  .เงินประกันทีม                   จ านวน ………. บาท     
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  
 
               (ลงชื่อ)...........................................ผู้สมัคร 
                                                                                                     (..........................................) 
                                                                                                                   ผู้ประสาน 
                                                                                        เบอร์โทร............................................... 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจเอกสาร   (ลงชื่อ)....................................ผู้รับสมัคร 
           (......................................)                                                                    (นางกรรฐกร  แสงอรุณ) 
วันที่ตรวจรับสมัคร............................................   วันที่รับสมัคร.......................................... 
 
         



 

 

 

    แผงรูปนักกีฬา  
โครงการจัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 อบต.บ้านเพชรคัพ คร้ังที่ 2   
ณ สนามกีฬาสนามกฬีาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  

 
ในนามชื่อทีม......................................................................................... 

      
 
 
 
 

                  ชื่อ-สกุล..........................................      ชื่อ-สกุล.......................................... 
                                          ผู้จัดการทีม                    ผู้ฝึกสอน 
 
 
                               
 
 
ช่ือ-สกุล.........................         ช่ือ-สกุล................................     ช่ือ-สกุล...................................    ช่ือ-สกุล...............................   
               นักกีฬา         นักกีฬา               นักกีฬา                 นักกีฬา 

 
 
                               
 
 
ช่ือ-สกุล.........................         ช่ือ-สกุล................................     ช่ือ-สกุล...................................    ช่ือ-สกุล...............................   
               นักกีฬา         นักกีฬา               นักกีฬา                 นักกีฬา 

 
 
                               
 

 
ช่ือ-สกุล.........................         ช่ือ-สกุล................................     ช่ือ-สกุล...................................    ช่ือ-สกุล...............................   
           นักกีฬา         นักกีฬา               นักกีฬา                 นักกีฬา 

 

........................................ 
      ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน 



 

 

 

 

ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา 
โครงการจัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 2   
ณ สนามกีฬาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

 

ล าดับ 
 

ช่ือ – สกุล เบอร์เสื้อ 
 

ต าแหน่ง 

1  1  

2  2  

3  3  
4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

 
 
ผู้จัดการทีม................................................................................เบอร์โทร......................................... 
 
ผู้ฝึกสอน...................................................................................เบอร์โทร.......................................... 
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