ระเบียบการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล “สพฐ.เกมส์” การศึกษาพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------------------1. ระเบียบการแข่งขัน
ระเบี ย บการแข่ ง ขั น ครั้ งนี้ เรี ย กว่ า ระเบี ย บการแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอล “สพฐ. เกมส์ ” การศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาปีการศึกษา 2561 ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
3. รุ่นแข่งขัน
๓.๑ รุ่นอายุไม่เกิน 1๕ ปี ชาย - หญิง
๓.๒ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย - หญิง
4. ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภทดังนี้
4.1 ประเภททีมชาย
4.๒ ประเภททีมหญิง
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ดังนี้
5.๑.1 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๖)
5.1.2 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๓)
5.2 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันในสังกัดของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
5.3 นักกีฬา 1 ทีม มีจานวนไม่น้อยกว่า ๗ คนแต่ไม่เกิน 1๔ คน (เพื่อสอดคล้องกับข้อบังคับของกรมพล
ศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1๙ พ.ศ. 256๑)
๕.๔ เจ้าหน้าที่ ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ควบคุมทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๒ คน
5.๕ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด สามารถส่งนักกีฬาทาการแข่งขัน ตามประเภทความพิการ ประเภทการ
แข่งขัน รุ่นอายุละ 1 ทีมเท่านั้น
6. หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 เอกสารรับรองความพิการ
กรณี นั ก เรี ย นเรี ยนรวมทุ ก สั งกั ด (บกพร่องทางการเห็ น ,บกพร่อ งทางการได้ ยิน ,บกพร่อ งทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ)
ให้แนบเอกสารรับรองความพิการ ดังนี้
1. สมุดประจาตัวคนพิการ หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
2. ผลการคัด กรองตามแบบคัดกรองคนพิ การทางการศึกษาที่ แนบท้ ายประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา

-2ว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556 พร้อมให้แนบสาเนาวุฒิบัตรของผู้ดาเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผ ู้ดาเนินการ
คัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 จานวน 2 คน
3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษาปัจจุบัน
- บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ให้ แ นบเอกสาร สมุ ด ประจ าตั ว คนพิ ก าร หรื อ
บัตรประจาตัวคนพิการ และข้อ 2 – 3 ดังกล่าวข้างต้น และใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุระดับ
สติปัญญา (IQ) ต่ากว่า 70
กรณี นักเรียนเฉพาะความพิการ และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้ง 4 ประเภทความพิการ
ให้แนบเอกสารรับรองความพิการ ดังนี้
- สมุดประจาตัวคนพิการ หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ
6.2 เอกสารเพิ่มเติม ที่จะต้องแนบทุกคน
6.2.1 สาเนาบัตรประชาชน
6.2.2 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป)
6.2.3 ใบสมั ค ร โดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ล งนาม หรือ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา
6.2.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬา ผู้ควบคุม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน
6.2.5 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารสถานศึกษา
6.2.6 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
7. การสมัครเข้าแข่งขัน
๗.1 การสมัครเข้าแข่งขัน
- ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันที่เป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค 6 ภาค ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
๗.2 การคัดเลือกในระดับภูมิภาค
- เจ้าภาพ 6 ภูมิภาค เป็นประธานจัดการแข่งขันโรงเรียนเรียนรวมทุกสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกสังกัด โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อคัดเลือก
เป็นตัวแทนของระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
8. กาหนดการแข่งขัน
8.1 แข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขต/จังหวัด ระหว่างวันที่ 16–๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8.๒ แข่งขันระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒9 พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
8.๓ แข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ : กาหนดการแข่งขันในระดับเขตจจังหวัด และระดับภูมิภาค สามารเเปลี่ยนแปลงดด้ตามความเหมาะสม
9. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ ยนแปลงรายการ หรือกาหนดเวลาในการแข่งขันหรือ
การแข่งขันในวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ กาหนดให้ทาการแข่งขันได้ โดยมิทาให้ทีมหนึ่งทีมใดได้รับ
ผลประโยชน์ หรือเสียประโยชน์

-310. กติกาการแข่งขัน
10.1 ให้ ใช้ ร ะเบี ย บของกรมพลศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยการแข่ งขั น กี ฬ านั ก เรี ย นคนพิ ก ารแห่ งชาติ ครั้ ง ที่ 1๙
พ.ศ. 256๑
10.2 ให้ ใ ช้ ก ติ ก าการแข่ ง ขั น ของสหพั น ธ์ ฟุ ต ซอล นานาชาติ หรื อ ที่ ก รมพลศึ ก ษาใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
[ฟุตซอล (ฟุตบอล) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้ใช้กติกาของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศดทย]
10.3 การแต่ งกายนั ก กี ฬ าทุ ก คนจะต้ อ งมี ห มายเลขเสื้ อ ตรงกั บ หมายเลขในทะเบี ย นผู้ เล่ น สี เสื้ อ ต้ อ ง
เหมือนกันทั้งทีม ยกเว้น ผู้รักษาประตูอนุญาตให้ใส่กางเกงขายาวได้ สีเสื้อต้องแตกต่างกับผู้เล่นฝ่ายตนเอง และฝ่ายตรง
ข้ามและสีเสื้อของผู้ตัดสินด้วย
10.4 หมายเลขประจาตัวนักกีฬาให้กาหนดหมายเลข 1 – 1๔ และต้องติดหมายเลขเสื้อให้ตรงกับหมายเลข
ในบัญชีรายชื่อของนักกีฬาที่ยื่นใบสมัคร
10.5 ใช้สนามทีฝ่ ่ายจัดการแข่งขันกาหนดไว้
10.6 อุปกรณ์ผู้เล่นต้องประกอบด้วยเสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเท้า สนับแข้ง และรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแบบ
หนังนิ่ ม หรือรองเท้าออกกาลังกายที่ส้นทาด้วยยาง หรือวัสดุที่คล้ายคลึง การสวมรองเท้านั้นเป็นข้อบังคับในการ
แข่งขัน
10.7 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างทาการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดเวลาภายในเขตเปลี่ยนตัว
เท่านั้น ในขณะการแข่งขันกาลังดาเนินการอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก
10.8 การขอเวลานอก อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งละ 1 ครั้ง (1 นาที) และหากไม่ ใช้สิทธิขอเวลานอก
ในครึ่งเวลาแรก จะไม่สามารถนาไปทดแทนรวมกันกับครึ่งเวลาหลังได้
10.9 เวลาการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่ง
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ครึ่งละ ๑๕ นาที พักไม่เกิน ๑๕ นาที
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ครึ่งละ ๒0 นาที พักไม่เกิน ๑๕ นาที
10.10 ในการแข่ งขัน รอบใดๆก็ ต าม ยกเว้น รอบรอง และรอบชิ งชนะเลิ ศ กรณี ที่ ที ม มี ค ะแนนเท่ ากั น
ให้จับฉลากเพื่อหาทีมที่จะเข้ารอบต่อไป
10.11 รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ถ้าหากการแข่งขันสิ้นสุดแล้ว ผลเสมอกันให้ใช้การเตะ ณ จุดเตะโทษ
เพื่อหาผู้ชนะ โดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
10.12 ที มที่ เข้าร่ว มการแข่งขัน จะต้องยอมรับ การตัดสิ นของผู้ ตัด สิ นฟุ ตซอลในการแข่งขัน การตัดสิ น
ของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
๑0.๑3 ในวันแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สนามแข่งขัน
ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓0 นาที เมื่อถึงเวลาการแข่งขันแล้วทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า ๕ คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
ในการแข่งขันแมทซ์นั้น
11. จานวนผู้เล่น
ขณะเริ่มการแข่งขัน ต้องมีผู้เล่นอยู่ในสนามไม่เกิน 5 คน (ผู้รักษาประตู 1 คน ผู้เล่นอีก 4 คน) โดยมีผู้เล่นสารอง
ไม่เกิน ๙ คน
12. หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้
ให้ อยู่ ในดุลยพินิ จของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น ผู้ พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
*************************************

