ฉบับแก้ไข
ระเบียบการแข่ งขัน
ฟุตบอลนักเรียนชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี การศึกษา 2561
มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018
…………………………………………………………………………………………..
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.) ได้ดำเนิ นกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยนชิ ง
ชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจำปี กำรศึกษำ 2561 “ มหกรรมกีฬำ สพฐ. เกมส์ 2018 ” เพื่อเปิ ดโอกำสและส่ งเสริ มให้
เยำวชนที่ มีทกั ษะทำงด้ำนกี ฬำฟุตบอลได้มีโอกำสร่ วมกำรแข่งขัน และยังสำมำรถพัฒนำทักษะฟุ ตบอลให้ดียิ่งขึ้นไป
เพื่อพัฒนำก้ำวสู่ ตวั แทนนักกีฬำในระดับประเทศต่อไปในอนำคต
ข้ อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอลนักเรี ยนชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี การศึกษา 2561 ”
“ มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018 ”

ข้ อ 2.

สิ ทธิในการสมัครร่ วมแข่ งขัน
2.1. ผูส้ มัครร่ วมกำรแข่งขันจะต้องเป็ นนักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูจ่ ริ งในโรงเรี ยนนั้น ๆ ในปี กำรศึกษำ 2561
2.2. กำรรับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันสุ ดท้ำยของกำรแข่งขันระดับเขต/จังหวัด สอบถำมรำยละเอียดได้ที่
081-3114110
2.3. กำรรับสมัครและกำรคัดเลือกทีมเพื่อเข้ำแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบกำรแข่งขัน ได้แก่ กำรแข่งขัน
คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด/กำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภำค/กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
2.4. กำรประชุมผูจ้ ดั กำรทีม ทีมต่ำง ๆ ที่ส่งทีมร่ วมแข่งขัน จะต้องเข้ำร่ วมประชุมหรื อส่ งผูแ้ ทนเข้ำร่ วม
ประชุมผูจ้ ดั กำรทีม ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ซ่ ึ งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันได้กำหนดไว้แล้ว
หำกทีมใดไม่เข้ำร่ วมประชุมต้องปฏิบตั ิตำมข้อตกลงตำมมติในที่ประชุมด้วยทุกประกำร จะโต้แย้ง
ว่ำไม่ทรำบไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด

ข้ อ 3.

จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีท่ มี
3.1. ส่ งนักกีฬำสมัครร่ วมเข้ำแข่งขันได้ทีมละไม่นอ้ ยกว่ำ 15 คน และไม่เกิน 20 คนเท่ำนั้น
3.2. มีเจ้ำหน้ำที่ทีมได้ 6 คน ประกอบด้วย
- ผูจ้ ดั กำรทีม
1 คน
- ผูค้ วบคุมทีม
1 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
- ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
2 คน
- เจ้ำหน้ำที่แพทย์ประจำทีม
1 คน

ข้ อ 4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน
4.1. ทีมที่สมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน ต้องส่ งในนำมโรงเรี ยนเท่ำนั้นโดยสำมำรถเชิญนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนอื่น ๆ
เข้ำร่ วมทีมได้แต่นกั เรี ยนนั้นจะต้องศึกษำอยูใ่ นสถำนศึกษำที่มีที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดนั้น ๆ เท่ำนั้น ห้ำมเชิญ
นักเรี ยนจำกภูมิภำคอื่น ๆ เข้ำร่ วมทีมเด็ดขำด
4.2. นักกีฬำที่สมัครร่ วมกำรแข่งขันจะต้องเป็ นเพศชำยเท่ำนั้น และเป็ นผูม้ ีบตั รประจำตัวประชำชน
4.3. นักกีฬำที่สมัครเข้ำร่ วมแข่งขันจะต้องศึกษำอยูใ่ นหลักสู ตรกำรศึกษำ ดังนี้..
(1) ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 ในรุ่ นอำยุไม่เกิน 12 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 )
(2) ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ในรุ่ นอำยุไม่เกิน 15 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2546 )
(3) ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ในรุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2543 )
4.4. นักกีฬำจะต้องเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำนั้น ๆ ก่อนวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 เท่ำนั้น
4.5. นักกีฬำที่มีรำยชื่อลงทะเบียนกำรศึกษำอยู่ 2 สถำบัน ไม่มีสิทธิ ร่วมกำรแข่งขันเด็ดขำด
4.6. นักกีฬำ 1 คนสำมำรถสมัครร่ วมแข่งขันได้เพียงทีมเดียวและรุ่ นอำยุเดียวเท่ำนั้น หำกมีรำยชื่อซ้ ำซ้อน
เกินหนึ่งทีม หรื อเกินหนึ่งรุ่ นอำยุ จะถูกตัดสิ ทธิ ไม่ให้เข้ำร่ วมกำรแข่งขันเด็ดขำด โดยจะอ้ำงว่ำมีผนู ้ ำ
ชื่อตนเองไปสมัครเข้ำแข่งขัน โดยตนเองไม่ทรำบไม่ได้
4.7. นักกีฬำทุกคนต้องมีเอกสำรแบบรำยงำนประจำตัวนักเรี ยนเทอมแรกของปี กำรศึกษำ 2561 โดยมีลำยมือ
ชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำลงนำมรับรอง พร้อมประทับตรำโรงเรี ยน
ข้ อ 5. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าแข่ งขัน
5.1. สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน เมื่อส่ งเอกสำรกำรสมัครให้แก่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันแล้ว ถือว่ำ
ทำงสถำนศึกษำได้รับทรำบระเบียบกำรแข่งขันเป็ นที่ชดั เจนแล้ว และยินยอมปฏิบตั ิตำมระเบียบกำร
แข่งขัน ฯ โดยจะอ้ำงว่ำไม่ทรำบไม่รู้เรื่ องไม่ได้ และเมื่อฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันได้แจ้งขอควำมร่ วมมือ
กับทำงสถำนศึกษำ เรื่ องกำรแถลงข่ำว กำรจับสลำกกำรแข่งขัน กำรประชุมทีม ทำงสถำนศึกษำ
จะต้องส่ งผูแ้ ทนเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ ที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนด
5.2. ใบสมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขันต้องลงนำมโดยผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรื อผูม้ ีอำนำจลงนำมเท่ำนั้น
ก่อนลงนำมจะต้องทรำบถึงรำยละเอียดในระเบียบกำรแข่งขันเป็ นอย่ำงดีและยอมรับระเบียบใน
ทุก ๆ ข้อโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ
5.3. รู ปถ่ำยนักกีฬำขนำด 1 นิ้ว โดยนักกีฬำต้องสวมชุดนักเรี ยนของสถำนศึกษำเท่ำนั้น
5.4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของนักกีฬำทุกคน พ้อมลงนำมสำเนำถูกต้อง
5.5. หนังสื อแบบรำยงำนประจำตัวนักเรี ยนเทอมแรกของปี กำรศึกษำ 2561 และประทับตรำสถำนศึกษำ
โดยมีผอู ้ ำนวยกำรหรื อผูม้ ีอำนำจลงนำมให้กำรรับรอง
5.6. เอกสำรทุกชิ้นทำงฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันจะใช้เป็ นหลักฐำนจนกว่ำจะสิ้ นสุ ดกำรแข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ข้อ 6. กำรดำเนินกำรจัดแข่งขัน
6.1. กำรแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบ คือ.
(1) รอบคัดเลือกเพื่อหำตัวแทนจังหวัดทัว่ ประเทศ จำนวน 77 จังหวัด

6.2. กำรแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภำค จำนวน 6 ภำค แบ่งออกเป็ นดังนี้
(1) ภำคกลำง จำนวน 20 จังหวัด
กรุ งเทพมหำนคร
นนทบุรี
พระนครศรี อยุธยำ
ปทุมธำนี
สระบุรี
สิ งห์บุรี
ลพบุรี
ชัยนำท
อ่ำงทอง
ประจีนบุรี

สระแก้ว
รำชบุรี
กำญจนบุรี
สุ พรรณบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
นครนำยก

(2) ภำคตะวันออก จำนวน 6 ทีม
ฉะเชิงเทรำ
จันทบุรี
ตรำด

สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
ระยอง

(3) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 ทีม
เลย
หนองบัวลำภู
อุดรธำนี
หนองคำย
บึงกำฬ
นครพนม
มุกดำหำร
สกลนคร
กำฬสิ นธุ์
ขอนแก่น

มหำสำรคำม
ร้อยเอ็ด
ศรี สะเกษ
ยโสธร
อุบลรำชธำนี
อำนำจเจริ ญ
ชัยภูมิ
นครรำชสี มำ
บุรีรัมย์
สุ รินทร์

(4) ภำคใต้ จำนวน 9 ทีม
สุ รำษฏร์ธำนี
ชุมพร
นครศรี ธรรมรำช
พัทลุง
ตรัง

ภูเก็ต
ระนอง
กระบี่
พังงำ

(5) ภำคใต้ชำยแดน จำนวน 5 จังหวัด
นรำธิวำส
ยะลำ
สตูล

ปัตตำนี
สงขลำ

(6) ภำคเหนือ จำนวน 17 ทีม
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลำปำง
ลำพูน
เชียงรำย
พะเยำ
แพร่
น่ำน
สุ โขทัย

ตำก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทยั ธำนี

(7) ในกำรแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภำค ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ ในแต่ละรุ่ นอำยุ
จะได้สิทธิ เข้ำแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
(8) ทีมตัวแทนระดับภำคที่เข้ำแข่งขันในระดับประเทศ จะได้รับเงินสนับสนุนกำรเดินทำง
ตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

ข้ อ 7. วิธีการจัดการแข่ งขันเพื่อหาตัวแทนระดับภาค จานวน 6 ภาค ดังนี้
7.1. ภาคกลาง จานวน 20 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย ดังนี้
สำยที่ A จำนวน 5 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ D. จำนวน 5 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย
กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป
คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.2. ภาคตะวันออก จานวน 6 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 2 สำย ดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 3 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 3 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย
กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 20 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย ดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ D. จำนวน 5 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย
กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป
คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.4. ภาคใต้ จานวน 9 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 3 สำย ดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 3 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 3 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 3 ทีม
ทีมอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง จะผ่ำนเข้ำไปเล่นรอบที่สำม / ร่ วมกับทีมอันดับสำมในสำยที่จบั
สลำกผ่ำนเข้ำรอบอีก 2 ทีม รวมเป็ นแปดทีมเข้ำรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป. คัดเอำสองทีมเข้ำรอบ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.5. ภาคใต้ ชายแดน จานวน 5 ทีม
แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับที่หนึ่ง และอันดับที่สอง
ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.6. ภาคเหนือ จานวน 17 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย สำยละ 4 ทีม 3 สำย สำยละ 5 ทีม 1 สำยดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 4 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 4 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 4 ทีม
สำยที่ D. จำนวน 5 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย

กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
ข้ อ 8. การจัดการแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
8.1. กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรุ่ นอำยุ จะมีทีมร่ วมแข่งขันจำนวนรุ่ นอำยุละ 12 ทีม
จะแบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดภำยในสำยของทีมตนเอง
แล้วคัดเอำทีมที่ได้อนั ดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของแต่ละสำยเข้ำแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศจะได้เข้ำไปแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ
จะได้เข้ำไปชิงตำแหน่งอันดับที่ 3 ต่อ
8.2. รำงวัลจำกกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทั้งสำมรุ่ นอำยุ
(1) ทีมชนะเลิศ
ได้รับเหรี ยญรำงวัล
(2) ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ได้รับเหรี ยญรำงวัล
(3) ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้รับเหรี ยญรำงวัล
8.3. ในกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย *** ยกเลิกกำรลงโทษ / กำรคำดโทษ (ใบเหลือง-ใบแดง)
ทีมที่ผำ่ นเป็ นตัวแทนเข้ำรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งหมด (ยกเว้นนักกีฬำที่ได้รับใบแดงจำก
ฐำนประพฤติผดิ อย่ำงร้ำยแรงหรื อฐำนกระทำผิดกติกำอย่ำงร้ำยแรงจนทำให้คู่ต่อสู ้ได้รับบำดเจ็บจำก
กำรกระทำนั้นๆ ยังคงได้รับบทลงโทษตำมปกติต่อไป)
ข้ อ 9. กติกาและข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
9.1. กติกำกำรแข่งขัน ให้ใช้กติกำของสหพันธ์ฟุตบอลนำนำชำติ ( FIFA ) ซึ่ งสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
9.2. ผูจ้ ดั กำรทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนของทีมที่ส่งเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน จะต้องติดต่อประสำนงำน
กับเจ้ำหน้ำที่จดั กำรแข่งขันที่มีชื่ออยูท่ ำ้ ยโปรแกรมกำรแข่งขัน ก่อนวันเริ่ มต้นกำรแข่งขันและเมื่อสิ้ นสุ ด
กำรแข่งขันในแต่ละนัด เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องให้กำรแข่งขันดำเนินไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
หำกผูฝ้ ึ กสอนละเลยไม่ทำกำรกำรตรวจสอบแล้วเกิดควำมเสี ยหำย ฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้ น
9.3. ให้แต่ละทีมรำยงำนตัวก่อนกำรแข่งขันแต่ละครั้ง ไม่นอ้ ยกว่ำ 45 นำที และทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำกำร
แข่งขัน หำกเลยเวลำที่กำหนดไว้แล้วให้ปรับทีมนั้นๆเป็ นแพ้ 0-2 และให้แข่งขันให้ครบตำมจำนวน
แมตซ์ที่เหลืออยูต่ ่อไป
9.4. ทีมใดไม่มำทำกำรแข่งขันหรื อมีเจตนำไม่ทำกำรแข่งขันให้ทนั ตำมกำหนดกำรแข่งขัน หรื อผละออกจำก
กำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันจะพิจำรณำลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขันในรำยกำรที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
และยกเลิกผลกำรแข่งขันที่ผำ่ นมำทั้งหมด ห้ำมส่ งทีมร่ วมกำรแข่งขันในปี ต่อไปและทุกรำยกำรที่สำนัก
งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) กำกับดูแลอยู่ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย อุบตั ิเหตุ
ให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันพิจำรณำเป็ นกรณี ไป
9.5. ในแต่ละเกมส์กำรแข่งขันให้ส่งรำยชื่อนักกีฬำได้ไม่เกิน 20 คน ต้องใส่ หมำยเลขชุดแข่งขันตำม
ที่แจ้งไว้ทุกประกำร

9.6. กำรแข่งขันทุกนัด นักกีฬำทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนฉบับตัวจริ ง มำแสดงต่อ
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทุกครั้ง หำกนักกีฬำคนใดไม่แสดงบัตรฉบับตัวจริ ง ไม่มีสิทธิ ลงสนำม
แข่งขันเด็ดขำดไม่วำ่ จะด้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำม
9.7. ในระหว่ำงกำรแข่งขัน ให้นกั กีฬำสำรองสวมเสื้ อที่มีสีแตกต่ำงจำกสี เสื้ อแข่งขันของทั้งสองทีม
9.8. นักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ทีมที่ถูกพักกำรแข่งขัน ไม่อนุ ญำตให้อยูใ่ นที่นงั่ ผูเ้ ล่นสำรอง
9.9. ที่พกั ผูเ้ ล่นสำรอง อนุ ญำตให้มีเจ้ำหน้ำที่ทีมที่มีรำยชื่อแจ้งไว้ จำนวน 6 คน และผูเ้ ล่นสำรองไม่เกิน
9 คน ที่มีชื่อในทะเบียนรำยชื่อเท่ำนั้น
9.10. เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน
(1) รุ่ นอำยุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ ง ๆ เวลำละ 25 นำที พักระหว่ำงครึ่ งไม่เกิน 10 นำที
(2) รุ่ นอำยุไม่เกิน 15 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ งๆ เวลำละ 35 นำที พักระหว่ำงครึ่ งไม่เกิน 10 นำที
(3) รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ ง ๆ เวลำละ 45 นำที พักระหว่ำงครึ่ งไม่เกิน 10 นำที
9.11. นักกีฬำทุกคนต้องสวมใส่ อุปกรณ์กำรแข่งขันที่มีควำมปลอดภัยสู งเท่ำนั้น
9.12. ผูเ้ ล่นทุกคนต้องสวมใส่ สนับแข้งที่มีขนำดมำตรฐำนและมีควำมทนทำนสู งขณะลงทำกำรแข่งขัน
หำกผูเ้ ล่นคนใดไม่ปฏิบตั ิตำม ให้พกั ผูเ้ ล่นคนนั้น ๆ หรื อจนกว่ำจะปฏิบตั ิตำมให้ถูกต้อง
9.13. หัวหน้ำทีมจะต้องสวนปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำกำรแข่งขัน ทีมต้องจัดหำมำเอง
9.14. กำรเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นระหว่ำงกำรแข่งขัน อนุญำตให้เปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นได้นดั ละ 5 คน
9.15. ในกรณี ที่อยูใ่ นระหว่ำงกำรแข่งขันและเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติหรื อฝนตกหนักพื้นสนำมไม่อยู่
ในสภำพที่ใช้กำรได้ และผูต้ ดั สิ นพิจำรณำแล้วสั่งยุติกำรแข่งขันในวันนั้น ให้ผลกำรแข่งขัน
ในวันนั้นคงไว้ดงั เดิมและให้ทำกำรแข่งขันในวันที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนดใหม่ โดยให้ทำกำร
แข่งขันต่อจำกเวลำที่ยตุ ิกำรแข่งขันไว้
9.16. ในกรณี ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรแข่งขัน ฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันจะรับผิดชอบในกำรดูแลปฐมพยำบำล
ในเบี้องต้นให้เท่ำนั้น กำรส่ งต่อสถำนพยำบำลเป็ นควำมรับผิดชอบของแต่ละทีมที่ร่วมแข่งขัน
9.17. ในกรณี เสมอในเกมจะได้รับทีม ละ 1 คะแนน กำรหำผลที่จะเข้ำไปเล่นในรอบต่อไปให้ดูจำก
มำรยำท ใบเหลือง ใบแดง ทีมที่มีใบเหลืองใบแดงน้อยกว่ำ จะเป็ นทีมที่เข้ำรอบต่อไป
หำกผลคะแนนยังเท่ำกันให้ดูเฮดทูเฮด และหำกคะแนนยังเท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ี จบั สลำก
ข้ อ 10. การพิจารณามารยาทและการลงโทษนักกีฬา
10.1. กำรสะสมกำรคำดโทษและกำรไล่ออกของนักกีฬำ
(1) สะสมใบเหลืองครบ 2 ใบ ให้พกั กำรแข่งขัน 1 นัดกำรแข่งขัน
กำรสะสมใบเหลืองในแต่ละนัดจะถูกรวบรวมคะแนนควำมประพฤติในระบบทีมด้วย
เพื่อนำไปเป็ นบรรทัดฐำนในกำรพิจำรณำทีมเข้ำรอบ ในกรณี ที่แต่ละสำยมีคะแนนเท่ำกัน
โดยมีเกณฑ์กำรนับคะแนนดังนี้. ใบเหลืองละ 2 คะแนน / ใบแดง 5 คะแนน
(2) สะสมใบแดง 1 ใบ ให้พกั กำรแข่งขัน 1 นัดกำรแข่งขัน
10.2. ในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ ทะเลำะวิวำท ชกต่อยกัน ให้งดลงทำกำรแข่งขันตลอดรำยกำร
หรื อตำมบทพิจำรณำลงโทษจำกฝ่ ำยจัดกำรแข่งขัน

ข้ อ 11. การพิจารณามารยาทและการลงโทษทีม
11.1. นักกีฬำหรื อเจ้ำหน้ำที่ทีมคนใดไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรแข่งขันหรื อประพฤติตนไม่เหมำะสม
ไม่วำ่ กรณี ใด ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสนำมแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันสำมำรถ
ลงโทษได้ตำมควรแก่กรณี โดยยึดถือใบรำยงำนจำกคณะผูต้ ดั สิ นที่เห็นเหตุกำรณ์
11.2. ในระหว่ำงกำรแข่งขันหำกนักกีฬำทั้ง 2 ทีมมีกำรเล่นที่รุนแรงหรื อมีกำรเล่นที่ยวั่ ยุคู่แข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท กรรมกำรผูต้ ดั สิ นและคณะกรรมกำรผูต้ ดั สิ นจะร่ วมกันพิจำรณำ
เหตุกำรณ์น้ นั และหรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตัดสิ นปั ญหำและบทลงโทษนั้นๆ
และถือเป็ นข้อยุติ
11.3. หำกมีกำรทะเลำะวิวำท ระหว่ำงทีมหรื อเจ้ำหน้ำที่ที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน หลังจบกำรแข่งขันแล้ว
จะพิจำรณำลงโทษเด็ดขำด ทีมจะอุทธรณ์ใด ๆมิได้ท้ งั สิ้ น
11.4. ทีมใดฝ่ ำฝื นส่ งนักกีฬำที่ถูกลงโทษให้พกั กำรแข่งขันหรื อผิดระเบียบลงทำกำรแข่งขัน ให้ปรับทีม
ชนะเป็ นแพ้ ด้วยประตู 2-0 ในกำรแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแจ้งว่ำตณะกรรมกำรจัดกกำรแข่งขัน
ไม่แจ้งให้ทรำบไม่ได้เด็ดขำด
11.5. ทีมที่สมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขันหำกปลอมแปลงเอกสำรเพื่อให้นกั กีฬำของตนเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน
หรื อใช้เอกสำรเท็จ หรื อส่ งนักกีฬำที่ผดิ คุณสมบัติเข้ำแข่งขัน ทีมนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ ออกจำกกำร
แข่งขัน ตลอดจนผูจ้ ดั กำรทีม เจ้ำหน้ำที่ทีมและนักกีฬำทั้งทีมทั้งหมดจะถูกตัดสิ ทธิ ไม่ให้เข้ำร่ วม
กำรแข่งขันรำยกำรนี้ ต่อไป
11.6. ระเบียบกำรแข่งขันอื่นใดที่มิได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุ ดจะอุทธรณ์ใดๆมิได้ท้ งั สิ้ น
ข้ อ 12. การประท้วง ให้ ปฏิบัติดังนี้
12.1. ให้ผจู ้ ดั กำรทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนที่ได้รับกำรมอบอำนำจเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูจ้ ดั กำรทีม เป็ นผูล้ งนำม
ยืน่ หนังสื อประท้วง
12.2. คำประท้วงให้ทำเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้งรำยละเอียดหลักฐำนประกอบคำประท้วงยืน่ ต่อ คณะกรรมกำร
รับคำประท้วงพร้อมวำงเงินประกัน จำนวน 2,000 บำท ( สองพันบำท )
12.3. กำรประท้วงต้องยืน่ คำประท้วงก่อนกำรแข่งขันหรื อก่อนสิ้ นสุ ดกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 30 นำที
จะต้องนำหลักฐำนประกอบกำรประท้วง เช่น หลักฐำนที่นกั กีฬำขำดคุณสมบัติ จะต้องเป็ นหลักฐำน
ที่สำมำรถยืนยันควำมผิดที่ชดั เจนเป็ นต้น ถ้ำกำรแข่งขันดำเนิ นไปแล้วยังไม่ส่งเอกสำรครบถ้วน
จะถือว่ำกำรประท้วงครั้งนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ทนั ที
12.4. กำรประท้วงที่มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ขำ้ งต้น จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
12.5. คณะกรรมกำรรับคำประท้วงได้รับคำประท้วงนั้นแล้ว ให้แจ้งทีมที่ถูกประท้วงนั้นทรำบ เพื่อดำเนิน
กำรยืน่ คำแก้ประท้วงภำยใน 24ชัว่ โมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำประท้วงหำกพ้นกำหนดดังกล่ำวแล้ว
และไม่มีกำรยืน่ แก้คำประท้วง ให้คณะกรรมกำรรับคำประท้วงพิจำรณำชี้ขำดคำประท้วงนั้น
ไปฝ่ ำยเดียว คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรรับคำประท้วงให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
12.6. ภำยหลังยืน่ คำประท้วง ถ้ำผูป้ ระท้วงเพิกเฉยไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งใด ๆ ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
รับคำประท้วงเห็นสมควรกำหนดไว้ เพื่อกำรดำเนินกำรพิจำรณำคำประท้วง โดยได้แจ้งให้ผปู ้ ระท้วง

รับทรำบแล้ว ให้ถือว่ำผูป้ ระท้วงไม่ประสงค์จะดำเนินกำรประท้วงนั้นอีกต่อไป และให้จำหน่ำยคำ
ประท้วงนั้นและให้รับเงินประกันกำรประท้วงนั้นด้วย
12.7. ระหว่ำงที่มีกำรประท้วง กำรแข่งขันจะดำเนินกำรต่อไปตำมกำหนดกำรแข่งขัน หำกกำรประท้วง
ที่เป็ นผลจะได้รับเงินประกันกำรประท้วงนั้นคืน หำกกำรประท้วงไม่เป็ นผลให้รับเงินประกัน
กำรประท้วงเข้ำเป็ นเงินสนับสนุนกำรแข่งขัน
12.8. คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรรับคำประท้วงให้ถือเป็ นเด็ดขำด จะอุทธรณ์มิได้ และคำตัดสิ นของ
คณะกรรมกำรรับคำประท้วงให้เป็ นที่สุด จะนำไปฟ้องร้องศำลปกครองมิได้เช่นกัน
12.9. บทลงโทษ หำกกำรประท้วงเป็ นผลทีมนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ ออกจำกกำรแข่งขัน และรับเงินค่ำ
สนับสนุนทีมและเงินรำงวัลจำกกำรแข่งขันพร้อมรำงวัลอื่น ๆ ทันที และห้ำมส่ งทีมเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.) ดูแลกำกับกำรแข่งขันเป็ นเวลำ 2 ปี
ข้ อ 13. การถอนทีม
เมื่อมีกำรจับสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขันแล้ว จะไม่สำมำรถขอถอนทีมได้ทุกกรณี ถ้ำทีมใดไม่มำทำกำรแข่งขัน
หรื อเจตนำไม่มำทำกำรแข่งขันตำมกำหนดกำรหรื อผละจำกกำรแข่งขัน ทำงคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
จะพิจำรณำลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขัน และห้ำมส่ งทีมเร่ วมกำรแข่งขันที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน( สพฐ.) ดูแลกำกับกำรแข่งขันเป็ นเวลำ 2 ปี
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทัว่ กัน
ประกำศ ณ. วันที่………เดือน………………………..พ.ศ.2561

