
 
 
 

 

ระเบียบการแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
อบต.บานเพชรคัพ  คร้ังที่ 6  

ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.บานเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภมู ิ
******************************************************************* 

1.ประเภทการแขงขัน 
 

1.1 รุนอายุไมเกิน 10 ป ( เกิด พ.ศ. 2553  ข้ึนไป )   
1.2 รุนอายุไมเกิน 12 ป ( เกิด พ.ศ. 2551  ข้ึนไป )   
1.3 รุนอายุไมเกิน 15 ป ( เกิด พ.ศ. 2548  ข้ึนไป )   
1.4 รุนอายุไมเกิน 18 ป (เกิด พ.ศ. 2545   ข้ึนไป)    
1.5 รุนประชาชนท่ัวไป   
1.6 รุนอาวุโส   (เกิด พ.ศ. 2531 – 2535) อายุ 30 – 34 ป ลงได 1 คน 

  (เกิด พ.ศ. 2526 – 2530) อายุ 35 – 39 ป ลงได 1 คน 
  (เกิด พ.ศ. 2521 – 2525) อายุ 40 – 44 ป ลงได 1 คน 
  (เกิดกอน พ.ศ. 2520)   อายุ 45 ป ข้ึนไป  ลงได 1 คน 
  ผูรักษาประตู (เกิด พ.ศ. 2535 ข้ึนไป) 30 ป ข้ึนไป 

  
2.การสงทีมเขาแขงขัน   

2.1 สงชื่อผูเลนไดทีมละ 12 คน แตไมนอยกวา 8 คน 
  

3.คาสมัครและเอกสารประกอบ  
3.1 รุนอายุไมเกิน 10 ป เงินคาสมัคร  300 บาท   พรอมคาประกันทีม 500  บาท  
3.2 รุนอายุไมเกิน 12 ป เงินคาสมัคร  300  บาท  พรอมคาประกันทีม 500 บาท  
3.3 รุนอายุไมเกิน 15 ป เงินคาสมัคร  300  บาท   พรอมคาประกันทีม 500 บาท 

3.4 รุนอายุไมเกิน 18 ป เงินคาสมัคร  300  บาท   พรอมคาประกันทีม 1,000 บาท 

3.5 รุนประชาชนท่ัวไป  เงินคาสมัคร 800 บาท  พรอมคาประกันทีม 1,000  บาท 

3.6 รุนอาวุโส  เงินคาสมัคร 500 บาท  พรอมคาประกันทีม 1,000  บาท 
 
4.หลักฐานในการรับสมัคร 

4.1 ใบสมัครขอเขารวมแขงขันพรอมรายชื่อตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกำหนดไว 
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตองของนักกีฬาแตละคน 
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5.สถานที่รับสมัครและติดตอขอระเบียบการแขงขัน  

สมัครไดท่ีกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อบต.บานเพชร โทร 044-100941 

เปดรับสมัคร  ยื่นใบสมัครไดต้ังแตวันท่ี   14  ธันวาคม 2563  ถึง วันท่ี   21  ธันวาคม 2563  (เวน
วันหยุดราชการ) จับฉลากแบงสายในวัน อังคาร  ท่ี  22  ธันวาคม 2563   เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลบานเพชร ชั้น 2  และขอรับสูจิบัตรการแขงขันไดในวันท่ี  4 มกราคม 2564   และประกาศทางเว็ป
ไซต อบต.บานเพชร  และเริ่มทำการแขงขันวันท่ี 8  มกราคม  2564  เริ่มเวลาแขงขันตามสูจิบัตรการแขงขันฟุตซอล 
อบต.บานเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ   ( เวลาอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม)  

  
6. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   6.1  ทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขันสามารถสมัครไดในนามของสถานศึกษา หนวยงาน องคกร ภาครัฐ 
และเอกชน หรืออ่ืน ๆ 
   6.2   นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเขาแขงขันในนามตัวแทนหนึ่งไดเพียงทีมเดียว/รุน   
7. การดำเนินการจัดการแขงขัน 
   7.1  กติกาการแขงขัน  นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึง
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  และสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการประกาศใชอยูใน
ปจจุบัน 
 
   7.2 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทำการแขงขัน  เม่ือผูตัดสินใหสัญญาณเรียกใหลงทำการแขงขันภายในเวลา 
15  นาที  ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น  และตองมาทำการแขงขันในครั้งตอไปตามกำหนดการแขงขัน และ
จะตองถูกหักเงินประกันทีม  จำนวน 300 บาท / ครั้ง 
   7.3 นักกีฬาท่ีเขาแขงขันตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน และตองสกรีนเบอรเสื้อท้ังดานหนาและ
ดานหลัง เปนเบอรเดียวกัน  ตามแบบและสีท่ีไดแจงไวในใบสมัครในกรณีท่ีมีเสื้อเหมือนกันใหทีมท่ีมีชื่อตามหลังใน
กำหนดการแขงขันเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง 

   7.4 นกักีฬาตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ติดรูปถายที่ออกใหโดย
หนวยงานราชการ เชนใบขับข่ี เปนตน และตองนำตัวจริงมาแสดงกอนการแขงขันทุกคร้ัง ถาไมนำมา
แสดงจะไมใหลงทำการแขงขันในแมทนั้น  
   7.5    ลูกฟุตซอล เบอร  3.7 
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   7.6    กำหนดเวลาการแขงขัน 
     - รุนอายุเกิน 10 ป  แขงขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหวางครึ่ง  5  นาที 
     - รุนอายุไมเกิน 12 ป  แขงขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหวางครึ่ง 5  นาที 
     - รุนอายุไมเกิน 15 ป  แขงขันครึ่งละ  15  นาที  พักระหวางครึ่ง 5  นาที 
     - รุนอายุไมเกิน 18 ป แขงขันครึ่งละ 15 นาที  พักระหวางครึ่งละ 5  นาที 
     - ประชาชนท่ัวไป  รอบแรกแขงขันครึ่งละ 15 นาที พักระหวางครึ่ง 5 นาที  
        (รอบ8 รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งละ 20 นาที พัก 5 นาที) 
     - รุนอาวุโส  แขงขันครึ่งละ 15 นาที พักระหวางครึ่ง 5 นาที 
      
   7.7 ชุดท่ีใชในการแขงขันจะตองติดเบอร หมายเลข 1 ถึง  หมายเลข  12  เทานั้น 
   7.8  การเปลี่ยนตัวผูเลนระหวางการแขงขัน  อนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดตลอดเวลา จากผูเลนสำรองท่ี
สงรายชื่อกอนการแขงขัน รวมท้ังผูรักษาประตู 
   7.9 คะแนนการแขงขันถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
    ทีมชนะ  ได  3  คะแนน 
    ทีมเสมอ  ได  1  คะแนน 
    ทีมท่ีแพ   ได  0  คะแนน 
   7.10 กรณีการนับคะแนนเพ่ือหาทีมชนะเขาไปเลนในรอบตอไปนี้  และทีมท่ีมีคะแนนเทากัน     
2 ทีมใหใชระบบเฮดทูเฮด ถาเสมอกันตอนแขงขันใหใชวิธีจับสลาก,กรณีคะแนนเทากัน 3 ทีมใชวิธีจับสลาก 
   7.11   เม่ือผูตัดสินใหสัญญาณเรียกใหลงทำการแขงขันภายใน  15  นาที  ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทำการ
แขงขันและยังไมลงทำการแขงขันใหปรับทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น  และตองมาแขงขันตอไปตามโปรแกรมการแขง
ข้ัน และจะตองถูกปรับเงินประกัน จำนวน 300 บาท / นัด ท่ีไมมาแขงขัน 
   7.12 ทีมใดท่ีไมมาทำการแขงขันหรือเจตนาไมทำการแขงขันตามกำหนดการแขงขันคณะกรรมการ
จัดการแขงขันจะพิจารณาลงโทษหามแขงขัน ในรายการท่ีเหลือและยกเลิกผลการแขงขันท่ีผานมาท้ังหมด ( ยกเวนเหตุ
สุดวิสัย  ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณา) 
   7.13 ในระหวางการแขงขัน ผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  และนักกีฬา จะตองปฏิบตัิตามระเบียบการแขงขัน
และกติกาแขงข้ันอยางเครงครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไมปฏิบตัิตามระเบียบคณะกรรมการจัดการแขงขันจะ
พิจารณาตัดสิทธิ์นักกีฬาหรือทีม  (แลวแตกรณี)  ออกจากการแขงขันครั้งนี้ 
   7.14  หากมีปญหาในการแขงขันแตละประเภท  ใหถือเปนสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแขงขันจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  ทีมตาง ๆ จะอุทธรณใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
   7.15  ขอสงวนสิทธิ์กรณีท่ีรุนใด มีทีมมาสมัครไมถึง 8 ทีม ทาง อบต.บานเพชรขออนุญาตงดจัดการ
แขงขันในรุนนั้น ๆ 
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8.  การรักษามารยาท 
   8.1 นักกีฬาท่ีถูกผูตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  8.1.1  นักกีฬาท่ีถูกผูตัดสินคาดโทษโดยไดรับใบเหลือง 2 ครั้ง ใหพักการแขงขันครั้งตอไป 1 
ครั้ง 
  8.1.2  นักกีฬาท่ีถูกลงโทษโดยรับใบแดง  1  ครั้ง  ใหพักการแขงขันครั้งตอไป  1  ครั้ง และสง
เรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป 
  8.1.3  นักกีฬาท่ีถูกลงโทษโดยรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกตอยกันในสนามแขงขันให
ตัดสิทธิ์นักกีฬาท่ีกอเหตุทะเลาะวิวาท  หามลงทำการแขงขันตลอดไป  และสงเรื่องใหคณะกรรม
พิจารณามารยาทลงโทษตอไป 
 
8.2 ใบเหลือง  ใบแดง  มีผลจนส้ินสุดการแขงขัน 
ตารางคาปรับในกรณีนักกีฬาท่ีถูกตัดสินคาดโทษ 
             

 
 
 
 
 
 
 
  
  
   8.3  ทีมใดท่ีฝาฝนสงนักกีฬาท่ีถูกลงโทษใหพักการแขงขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ หากลงทำการแขงขัน
ใหปรับนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น  โดยจะแยงวาคณะกรรมการจัดการแขงขันไมแจงใหทราบไมได 
   8.4    นักกีฬาหรือผูควบคุมใดไมปฏิบตัิตามระเบียบการแขงขัน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมไมวากรณี
ใดๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแขงขัน  คณะกรรมการจัดการแขงขันสามารถลงโทษไดตามแกกรณี 
   8.5  ในระหวางการแขงขัน  นักกีฬาตังจริงหรือผูเลนสำรองหรือเจาหนาท่ีประจำทีม  กลาววาจาไม
สุภาพตอคณะกรรมการผูตัดสิน  ไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น  จะถูกลงโทษไลออกจากการแขงขัน  และไมมีสิทธิ์ลงทำการ
แขงขันหรือปฏิบตัิหนาท่ีตลอดจนการแขงขันในระดับนั้นๆ 
   8.6  ในระหวางการแขงขัน  หากกีฬาท้ัง   2  ทีม  มีการเลนท่ีรุนแรงหรือมีการยั่วยุผูแขงขัน   (ซ่ึงกัน
และกัน)  อันจะกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทซ่ึงกันและกัน  กรรมการผูตัดสิน  และคณะกรรมการผูตัดสินจะพิจารณา
รวมกันยุติการแขงขันทันที  และใหถือผลการแขงขันเปนแพ ได 0  คะแนนท้ัง  2  ทีม 
   8.7  หากมีปญหาอ่ืนใดท่ีไมไดระบุไวในระเบียบใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

                                   
 
 
 
 
 
        

ประเภท ใบเหลือง ใบแดง 
รุนอายุไมเกิน 10  ป - 50 
รุนอายุไมเกิน 12  ป 50 บาท 50 
รุนอายุไมเกิน 15  ป  50  บาท 50 
รุนอายุไมเกิน 18  ป 50  บาท 100  บาท 
รุนประชาชนท่ัวไป   50  บาท 100  บาท 
รุนอาวุโส 50 บาท 100  บาท 
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9. คณะกรรมการพิจารณาการทักทวง 
  ประกอบดวย 
   1.  นายธีรวัจน  ธรรมโสภารตัน    ประธานจัดการแขงขันฟุตซอล 
   2.  นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  ประธานกรรมการตัดสิน 
   3.  นายอนุวัฒน  ไทยประสงค รองประธานกรรมการตัดสิน 
   4.  นายประดิษฐ  ปนสังข  รองประธานกรรมการตัดสิน 
   5.  นางกรรฐกร  แสงอรณุ กรรมการตัดสิน/เลขานุการ 
   6.  คณะกรรมการตัดสิน 

10.การประทวง  
   ใหทีมท่ีจะยื่นประทวงปฏิบตัิดังนี้ 
   ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการจัดการแขงขันพรอม
หลักฐาน กำหนดยื่นคำประทวงกอนการแขงขันหรือเสร็จสิ้นการแขงขันในเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง และหาหลักฐานภายใน  
1  ชั่วโมง และวางเงินประกันการประทวง  1,000  บาท    หลังเสร็จสิ้นการแขงขันเงินประกัน  ในการประทวงจะคืนให
เม่ือการประทวงเปนผล  หากการประทวงไมเปนผลใหริบเงินประกันเขาเปนเงินสนับสนุนการจัดการแขงขันของเจาภาพ 

  หมายเหต ุ  *(การแขงขันรอบรองชนะเลิศ – ชิงชนะเลิศ) คณะกรรมการฯ ไมรับการประทวงแตหากมี
หลักฐานการผิดคุณสมบัติ  หรือระเบียบการแขงขันของทีมจะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ จะเปนผูพิจารณา
ตัดสิน 

 
11. กำหนดวันรับสมัครระหวางวันที่   14-21  ธันวาคม  2563   เวนวันหยุดราชการ 

12. กำหนดประชุมผูจัดการทีม /  ผูฝกสอน  จับฉลากแบงสาย วันท่ี 22  ธันวาคม  2563  ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ    
     หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  (ชั้น  2 ) 

13. เร่ิมทำการแขงขัน  ตั้งแตวันท่ี  8 มกราคม 2564  ณ  ลานกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานเพชร 

14. พิธีเปดการแขงขัน วันท่ี  8  มกราคม  2564  เวลา  18.00 น  ใหทุกทีมท่ีสมัครตองนำนักกีฬาเขารวมพิธีเปด 
      การแขงขันไมนอยกวาทีมละ  6  คน  หากทีมใดไมเขารวมพิธีเปดจะถูกหักเงินประกันทีม จำนวน 300  บาท 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

แบบฟอรมใบสมัครเขารวมการแขงขัน 
โครงการจัดแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปงบประมาณ  2564 

 “อบต.บานเพชรคัพ ครั้งท่ี 6”  
ณ สนามกีฬาสนามกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  

 
                  วันท่ี ......... .... เดือน ................. ............... พ.ศ ................... 
 

                  ขาพเจา  ............................................................................................ ท่ีอยู ........................................... 
ตำบล .................. ........... อำเภอ ............................ จังหวัด .........................โทรศัพท............................................ 
มือถือ..............................................................................มีความประสงคสงทีมสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาโครงการจัด
แขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปงบประมาณ  2564 
  

                ชื่อทีม  ...........................................................................มีความประสงคขอสงทีมฟุตซอล     
เขารวมการแขงขัน พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแขงขันไวเปนการเรียบรอย ครบถวน  
ถูกตองตามระเบียบการแขงขัน และขอรับรองวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขใด ๆ อีก ดังนี้ 
  1.  ใบสมัคร พรอมเอกสาร    จำนวน ........ ...... ชุด 
  2.  แบบแจงรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาท่ี     จำนวน ........ ...... ชุด 
   3.  แผงรูปนักกีฬาและเจาหนาท่ี    จำนวน ........ ...... ชุด    
           4.  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของนักกีฬา   จำนวน.................ชุด 
  5.  สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน................ชุด 
                     6.  เงินคาสมัคร      จำนวน...............บาท 
             7 .  เงินประกันทีม                   จำนวน ………. บาท     
 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการตอไป  
 
                               (ลงชื่อ)...........................................ผูสมัคร 
                                                                                                (..........................................) 
                                                                                                            ผูประสาน 
                                                                                        เบอรโทร............................................... 
 
 
(ลงชื่อ).........................................ผูตรวจเอกสาร         (ลงชื่อ)....................................ผูรบัสมัคร 
        (......................................)                                                         (นางกรรฐกร  แสงอรุณ) 
วันท่ีตรวจรับสมัคร............................................        วันท่ีรับสมัคร.......................................... 
 

 
 
 
 

รุน................................................... 

 



 
 
 

 
ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา 

โครงการจัดแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปงบประมาณ  2564 
 “อบต.บานเพชรคพั ครั้งที่ 6”  

องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 
      
 
 
 
 
 

 
ช่ือ..................................              ช่ือ................................               ช่ือ.................................       ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................             หมายเลข.......................    หมายเลข.......................              

 
 
                               
 
 
 
ช่ือ..................................              ช่ือ................................            ช่ือ.................................        ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................             หมายเลข....................... หมายเลข.......................              

 
 
                               
 
 
 
ช่ือ..................................              ช่ือ................................           ช่ือ.................................            ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................            หมายเลข.......................    หมายเลข.......................              

                
 
                               
 

 
 
ช่ือ..................................            ช่ือ................................             ช่ือ.................................             ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................            หมายเลข.......................    หมายเลข.......................     
 
          

   ........................................ 
      ผูจัดการทีม/ผูฝกสอน 

 
 



 
 
 

 
ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา 

โครงการจัดแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปงบประมาณ  2564 
 “อบต.บานเพชรคัพ คร้ังที่ 6”  

ณ สนามกีฬาสนามกีฬาองคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  
 

ลำดับ 
 

ช่ือ – สกุล เบอรเสื้อ 
 

ตำแหนง 

1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
11  11  
12  12  

 
 
ผูจัดการทีม................................................................................เบอรโทร......................................... 
 
ผูฝกสอน...................................................................................เบอรโทร.......................................... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
รางวัลในการแขงขัน 

 
รุนอายุไมเกิน 10 ป (เกิด พ.ศ.2553 ข้ึนไป) 
  รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  3,500  บาท   พรอมถวยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  2,500  บาท    

 

รุนอายุไมเกิน 12 ป (เกิด พ.ศ.2551 ข้ึนไป) 
  รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  4,000  บาท   พรอมถวยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  3,000  บาท    
  

รุนอายุไมเกิน 15 ป (เกิด พ.ศ.2548 ข้ึนไป) 
รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  5,000  บาท   พรอมถวยรางวัล 

  รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  3,500  บาท    
   

รุนอายุไมเกิน 18 ป (เกิด พ.ศ. 2545 ข้ึนไป) 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  6,000  บาท   พรอมถวยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  4,000 บาท 
 

รุนประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  10,000  บาท   พรอมถวยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  8,000  บาท  
 

  รุนอาวุโส 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  5,000  บาท   พรอมถวยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  3,000  บาท  
 
   

 

 

 


	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
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