
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
อบต.บ้านเพชรคัพ  คร้ังที่ 7  

ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.บ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ 
******************************************************************* 

1.ประเภทการแข่งขัน 
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน  9 ปี ( เกิด พ.ศ. 2557 ขึ้นไป )  ( จำกัดนักกีฬาจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านภายใน 

อำเภอบำเหน็จณรงค์ หรือศึกษาที่สถานศึกษาภายในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์เท่านั้น ) 
 1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ( เกิด พ.ศ. 2556  ขึ้นไป )   
 1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ( เกิด พ.ศ. 2554  ขึ้นไป )   
 1.4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ( เกิด พ.ศ. 2551  ขึ้นไป )   
 1.5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2548   ขึ้นไป)    
 1.6 รุ่นประชาชนทั่วไป   
 1.7 รุ่นประชาชน ประเภท ข. (ส่งเป็นทีมหมู่บ้านภายในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์เท่านั้น) 
        (โดยนักกีฬาทั้ง 12 คน จะต้องมีชื่อในหมู่บ้านนั้นๆ ก่อนวันที่ 2 มกราคม 2566 ) 
2.การส่งทีมเข้าแข่งขัน   

2.1 ส่งชื่อผู้เล่นได้ทีมละ 12 คน แต่ไม่น้อยกว่า 8 คน  
3.ค่าสมัครและเอกสารประกอบ 

 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน  9 ปี เงินค่าสมัคร  200 บาท   พร้อมค่าประกันทีม 500  บาท 
 

3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เงินค่าสมัคร  300 บาท   พร้อมค่าประกันทีม 500  บาท 
 

3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เงินค่าสมัคร  300  บาท  พร้อมค่าประกันทีม 500 บาท 
 

3.4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เงินค่าสมัคร  500  บาท   พร้อมค่าประกันทีม 500 บาท 

3.5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เงินค่าสมัคร  500  บาท   พร้อมค่าประกันทีม  500 บาท 

3.6 รุ่นประชาชนทั่วไป  เงินค่าสมัคร 1,000 บาท  พร้อมค่าประกันทีม 1,000  บาท 

3.7 รุ่นประชาชน ประเภท ข.  เงินค่าสมัคร 500 บาท  พร้อมค่าประกันทีม 1,000  บาท 
 
4.หลักฐานในการรับสมัคร 

4.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.2 แบบแจ้งรายชื่อกีฬา 
4.3 ผังรูปนักกีฬา 
4.4 สำเนาบัตรนักกีฬา 
4.5 เงินค่าสมัคร 
4.6 เงินประกันทีม 
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5.สถานที่รับสมัครและติดต่อขอระเบียบการแข่งขัน  

สมัครได้ที่กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อบต.บ้านเพชร โทร 044-100941 

เป ิดร ับสม ัคร  ย ื ่นใบสม ัครได ้ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่    23  มกราคม  2566  ถ ึง ว ันท ี ่    10  ก ุมภาพ ันธ ์   2566                              
(เว้นวันหยุดราชการ) จับฉลากแบ่งสายในวัน จันทร์  ที่  21  กุมภาพันธ์  2566   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชั้น 2  และขอรับสูจิบัตรการแข่งขันได้ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2566   และประกาศทาง
เวปไซต์ อบต.บ้านเพชร  และเริ่มทำการแข่งขันวันที่  1  มีนาคม  2566  เริ่มเวลาแข่งขันตามสูจิบัตรการแข่งขันฟุตซอล 
อบต.บ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   ( วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)   

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
   6.1  ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน หรืออ่ืน ๆ 
   6.2   นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนได้เพียงทีมเดียว/รุ่น   
7. การดำเนินการจัดการแขง่ขัน 
   7.1  กติกาการแข่งขัน  นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)         
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการประกาศใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
 
   7.2 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน  เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทำการแข่งขันภายในเวลา 15  
นาที  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการแข่งขัน และจะต้อง
ถูกหักเงินประกันทีม  จำนวน 300 บาท / ครั้ง 
   7.3 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน และต้องสกรีนเบอร์เสื้อทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง เป็นเบอร์เดียวกัน  ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครในกรณีท่ีมีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังใน
กำหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง 

   7.4  นักกีฬาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ติดรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ราชการ เช่นใบขับขี่ เป็นต้น และต้องนำตัวจริงมาแสดงก่อนการแข่งขันทุกคร้ัง ถ้าไม่นำมาแสดงจะไม่ให้
ลงทำการแข่งขันในแมตนั้น  
   7.5    ลูกฟุตซอล เบอร์  3.7  /  เบอร์  4.0 
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   7.6    กำหนดเวลาการแข่งขัน 
     - รุ่นอายุไม่เกิน  9 ปี  แข่งขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหว่างครึ่ง  5  นาที 
     - รุ่นอายไุมเ่กิน 10 ปี  แข่งขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหว่างครึ่ง  5  นาที 
     - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  แข่งขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหว่างครึ่ง 5  นาที 
     - รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  แข่งขันครึ่งละ  15  นาที  พักระหว่างครึ่ง 5  นาที 
     - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันครึ่งละ 15 นาที  พักระหว่างครึ่งละ 5  นาที 
     - ประชาชนทั่วไป  รอบแรกแข่งขันครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที  
        (รอบ8 รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งละ 20 นาที พัก 5 นาที) 
     - รุ่นประชาชน ประเภท ข.  แข่งขันครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
   7.7 ชุดที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องติดเบอร์ หมายเลข 1 ถึง  หมายเลข  12  เท่านั้น 
   7.8  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน  อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา จากผู้เล่นสำรองที่ส่ง
รายชื่อก่อนการแข่งขัน รวมทั้งผู้รักษาประตู 
   7.9 คะแนนการแข่งขันถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    ทีมชนะ  ได้  3  คะแนน 
    ทีมเสมอ  ได้  1  คะแนน 
    ทีมท่ีแพ้   ได้  0  คะแนน 
   7.10 กรณีการนับคะแนนเพ่ือหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนี้  และทีมที่มีคะแนนเท่ากัน     
2 ทีมให้ใช้ระบบเฮดทูเฮด ถ้าเสมอกันตอนแข่งขันให้ใช้วิธีจับสลาก,กรณีคะแนนเท่ากัน 3 ทีมใช้วิธีจับสลาก 
   7.11   เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทำการแข่งขันภายใน  15  นาที  ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการ
แข่งขันและยังไม่ลงทำการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาแข่งขันต่อไปตามโปรแกรมการแข่งขั้น 
และจะต้องถูกปรับเงินประกัน จำนวน 300 บาท / นัด ที่ไม่มาแข่งขัน 
   7.12 ทีมใดที่ไม่มาทำการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทำการแข่งขันตามกำหนดการแข่งขันคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขัน ในรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาท้ังหมด ( ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  ให้
คณะกรรมการตัดสินพิจารณา) 
   7.13 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกีฬา จะต้องปฎิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
และกติกาแข่งข้ันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
ตัดสิทธิ์นักกีฬาหรือทีม  (แล้วแต่กรณี)  ออกจากการแข่งขันครั้งนี้ 
   7.14  หากมีปัญหาในการแข่งขันแต่ละประเภท  ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  ทีมต่าง ๆ จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
   7.15  ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่รุ่นใด มีทีมมาสมัครไม่ถึง 8 ทีม ทาง อบต.บ้านเพชรขออนุญาตงดจัดการ
แข่งขันในรุ่นนั้น ๆ  และจำกัดทีมรับสมัครไม่เกิน 24 ทีม/รุ่น 
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8.การรักษามารยาท 
   8.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  8.1.1  นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง 
  8.1.2  นักกีฬาที่ถูกลงโทษโดยรับใบแดง  1  ครั้ง  ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป  1  ครั้ง และส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 
  8.1.3  นักกีฬาที่ถูกลงโทษโดยรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันในสนามแข่งขันให้ตัด
สิทธิ์นักกีฬาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ห้ามลงทำการแข่งขันตลอดไป  และส่งเรื่องให้คณะกรรมพิจารณา
มารยาทลงโทษต่อไป 
8.2 ใบเหลือง  ใบแดง  มีผลจนสิ้นสุดการแข่งขัน 
ตารางค่าปรับในกรณีนักกีฬาที่ถูกตัดสินคาดโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  8.3  ทีมใดที่ฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ หากลงทำการแข่งขันให้ปรับนั้น
เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
   8.4    นักกีฬาหรือผู้ควบคุมใดไม่ปฎิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแก่กรณี 
   8.5  ในระหว่างการแข่งขัน  นักกีฬาตังจริงหรือผู้เล่นสำรองหรือเจ้าหน้าที่ประจำทีม  กล่าววาจาไม่สุภาพ
ต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  จะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน  และไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันหรือ
ปฎิบัติหน้าที่ตลอดจนการแข่งขันในระดับนั้นๆ 
   8.6  ในระหว่างการแข่งขัน  หากกีฬาทั้ง   2  ทีม  มีการเล่นที่รุ่นแรงหรือมีการยั่วยุผู้แข่งขัน   (ซึ่งกันและ
กัน)  อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน  กรรมการผู้ตัดสิน  และคณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาร่วมกันยุติ
การแข่งขันทันที  และให้ถือผลการแข่งขันเป็นแพ้ ได้ 0  คะแนนทั้ง  2  ทีม 
   8.7  หากมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 

ประเภท ใบเหลือง ใบแดง 
รุ่นอายุไม่เกิน 10  ปี - 50 
รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี 50 บาท 50 
รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี  50  บาท 50 
รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี 50  บาท 100  บาท 
รุ่นประชาชนทั่วไป   50  บาท 100  บาท 
รุ่นประชาชน ประเภท ข. 50 บาท 100  บาท 
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9. คณะกรรมการพิจารณาการทักท้วง 
  ประกอบด้วย 
   1.นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์       ประธานจัดการแข่งขันฟุตซอล 
   2.นายศุภชัย  ชาญวิจิตร   ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
   3.นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์  รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
   4.นายประดิษฐ์  ปิ่นสังข์   รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
   5.นางกรรฐกร  แสงอรุณ   กรรมการจัดการแข่งขัน/เลขานุการ 
   6.คณะกรรมการตัดสิน 

10.การประท้วง  
   ให้ทีมท่ีจะยื่นประท้วงปฎิบัติดังนี้ 
   ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อม
หลักฐาน กำหนดยื่นคำประท้วงก่อนการแข่งขันหรือเสร็จสิ้นการแข่งขันในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และหาหลักฐานภายใน  1  
ชั่วโมง และวางเงินประกันการประท้วง  1,000  บาท    หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเงินประกัน  ในการประท้วงจะคืนให้เมื่อการ
ประท้วงเป็นผล  หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพ 

  หมายเหตุ  *(การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ – ชิงชนะเลิศ) คณะกรรมการฯ ไม่รับการประท้วงแต่หากมีหลักฐาน
การผิดคุณสมบัติ  หรือระเบียบการแข่งขันของทีมจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

11. กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่  23  มกราคม  2566  ถึง  10  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.30 น. – 16.30  น 
      เว้นวันหยุดราชการ.                    

12 กำหนดประชุมผูจ้ัดการทีม /  ผู้ฝึกสอน  จับฉลากแบ่งสาย วันที่  21  กุมภาพันธ์  2566  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  (ชั้น  2 ) 

13. เริ่มทำการแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

14. พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่  1  มีนาคม  2566  เวลา  17.00 น  ให้ทุกทีมท่ีสมัครต้องนำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันไม่น้อยกว่าทีมละ  6  คน  หากทีมใดไม่เข้าร่วมพิธีเปิดจะถูกหักเงินประกันทีม จำนวน 300  บาท 

 
( หมายเหตุ :  เอกสารไม่ครบไม่รับสมัคร ) 

 
 
 
 
 

 



รางวัลในการแข่งขัน 
รุ่นอายุไม่เกิน  9  ปี (เกิด พ.ศ.2557 ขึ้นไป) 
  รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  2,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล  1,500  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล    800  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 3    เงินรางวัล    700  บาท    
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (เกิด พ.ศ.2556 ขึ้นไป) 
  รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  3,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล  2,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล  1,500  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 3    เงินรางวัล  1,000  บาท    
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ.2554 ขึ้นไป) 
  รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  3,500  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล  2,500  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล  2,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 3    เงินรางวัล  1,500  บาท    
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิด พ.ศ.2551 ขึ้นไป) 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  4,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล  3,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล  2,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 3    เงินรางวัล  1,500  บาท    
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2548 ขึ้นไป) 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  4,500  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล  3,500 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล  2,500  บาท    พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 3    เงินรางวัล  2,000  บาท    
รุ่นประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  10,000  บาท   พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล   6,000  บาท   พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล   3,500  บาท    พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 3    เงินรางวัล   3,000  บาท    
  รุ่นประชาชน ประเภท ข. 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  5,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 1    เงินรางวัล  3,500  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอับดบั 2    เงินรางวัล  3,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดบั 3    เงินรางวัล  2,000  บาท  


