
 
 
 
 

ระเบียบการแข่งขันฟตุซอล 
“ห้วยผึ้งคพั ครั้งที่ 1 ”ประจ าป ี 2564  

......................................................... 
  
ประเภทประชาชนชายทั่วไปและรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   
  

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล ห้วยผึ้งคัพ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันฟุตซอล ห้วยผึง้คัพ  ครั้งที่ 1 
 ข้อ 3  ประเภทการแข่งขัน ประเภทประชาชนทั่วไป 
 ข้อ 4  เป็นการแข่งขันฟุตซอล  5  คน 
 ข้อ 5  กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตซอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้แล้ว  โดย
อยู่ภายใต้ระเบียบเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ข้อ 6  คุณสมบัติของนักกีฬา 
          6.1 เพศชายทั้งสองรุ่น 
 6.2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2548 ข้ึนไป) 
           ข้อ 7  จ านวนนักกีฬาแต่ละทีม ส่งได้ไม่เกิน 12 คน  และไม่น้อยกว่า  7  คน โดยต้องส่งรายช่ือ
นักกีฬาพร้อมเจ้าหน้าทีป่ระจ าทมีก่อนการแข่งขันนัดแรกเทา่น้ัน หากไม่ส่งรายช่ือตามก าหนดคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะตัดสทิธิทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันทีไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ทัง้นี้ ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
 ข้อ 8  จ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าทีม ส่งได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย      
ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 1 คน 
 ข้อ 9  หลักฐานการรบัสมัคร 

6.1 แผงรปูนักกีฬา ตามแบบทีผู่้จัดการแข่งขันก าหนดข้ึน 
6.2 ส าเนาบัตรประตัวประชาชน จ านวน 1 แผ่น 
6.3 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

ข้อ 10  นักกีฬาต้องมีรายช่ือในสังกัดเพียงทมีเดียว และสามารถดึงนักกีฬาจากสโมสรหรือสังกัดอื่นได้ 
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ท าการแข่งขันได้เฉพาะนักกีฬาที่มีรายช่ือในการสมัครครั้งแรก
ลงท าการแข่งขันเท่านั้น 

ข้อ 11  ค่าสมัครทีมละ  1,500  บาท  ค่าประกันทีม 300 บาท (ค่าประกันทมีคืนเมื่อแข่งขันครบ 
และไม่ถูกลงโทษเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว) ค่าปรับใบเหลือง ครัง้ละ  50  บาท ใบแดง ครั้งละ 100 บาท 

ข้อ 12  การรบัสมัครและก าหนดการแข่งขัน 
12.1  สมัครไดท้ี่  งานการศึกษา องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
12.2  รับสมัครตัง้แต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  



12.3  ก าหนดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
12.4  วันที่ 4 มีนาคม 2564 จับสลากแบ่งสายและการประชุมผู้จัดการทีม ทุกทีมต้องส่ง

ตัวแทนเข้าร่วมประชุม หากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  
 ข้อ 13  การแข่งขัน  แบ่งเวลาการแข่งขันออกเป็น  2  ครึ่ง ๆ ละ  15  นาที  พัก  5  นาที การขอ
เวลานอกขอได้ครึง่ละ 2 ครั้ง/ละ 1 นาที 
  13.1 ทีมชนะ ได้  3  คะแนน  เสมอ  1  คะแนน   แพ้   0  คะแนน    
  13.2 ส าหรับการแข่งขันรอบแรกจะแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็นแต่ละสายโดยในแต่ละสาย
จะใช้วิธีแข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาทีมที่มีคะแนนในอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 ของแต่ละสายผ่านเข้ารอบ
ต่อไป 
  13.3 กรณีคะแนนเท่ากันใหจ้ับสลากหาทีมผ่านเข้ารอบต่อไป 

13.4 ตั้งแต่รอบสองเป็นต้นไป ถ้าผลการแข่งขันในเวลาการแข่งขันเสมอกันจะไม่มีการต่อ
เวลาการแข่งขันจะใช้วิธียิงลูกโทษตัดสินเพื่อหาผู้ชนะทันที 

13.5 แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้าออกไดต้ลอดแต่ต้องเปลี่ยนตัว ณ จุดที่ก าหนดให้
เท่านั้นและผู้เล่นส ารอง ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ทีม และโค้ชให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน  

ข้อ 14 แต่ละทีมต้องมาถึงสนามก่อนการแข่งขัน  15  นาที และต้องมีผู้เล่นในสนามไม่น้อยกว่า 4 
คน  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิในการแข่งขัน หากเลยก าหนดเริ่มท าการแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมที่มาช้า
แพ้ในการแข่งขันด้วยประตู  0 – 2 แต่หากมาช้าทั้งสองทีมให้ตัดเวลาลงตามโปรแกรมแข่งขัน 
 ข้อ 15 ทีมใดมีเจตนาไม่ลงแข่งขัน หรือออกจากการแข่งขันขณะก าลังแข่งขัน เล่นรุนแรงเกินเหตุ 
หรือสมยอม หรือแสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยในการแข่งขัน คณะกรรมการการแข่งขันมีสิทธิพิจารณาระบุ
ความผิดและลงโทษตามความเหมาะสม 
 ข้อ 16  ผู้เล่นต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบ สวมถงุเท้ายาว สนับแข้ง ชุดแข่งต้องเหมอืนกัน
ทั้งเสื้อ กางเกง และถุงเท้า ผู้ควบคุมทมีต้องส่งรายช่ือผูเ้ล่นก่อนการแข่งขัน  30  นาที    
 ข้อ 17  นักกีฬาที่แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินของกรรมการและถือว่าการตัดสินน้ันเป็นที่สุด 
 ข้อ 18  ผู้เล่นที่ถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้งติดต่อกัน หรอืไดใ้บแดง 1 ใบ จะถูกห้ามลงแข่งขันใน
ครั้งต่อไป  1  นัด โดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนให้ทมีนั้นถูกปรบัแพ้ในผลการแข่งขันด้วยประตู 0 - 2  
           ข้อ 19 กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ประจ าทีม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีการ
แสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางผิดมารยาท นอกเหนือจากกรรมการในสนาม ได้ลงโทษแล้ว คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันมีอ านาจพิจารณาลงโทษอีกส่วนหนึ่ง ในเบื้องต้นจะถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขัน จ านวน 2 นัด 
 ข้อ 20 ทีมที่มาท าการแข่งขัน ไม่ครบตามโปรแกรม โดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกริบเงินประกันทีมและ
พิจารณาโทษจากคณะกรรมการ ให้หมายความถึงทีมที่แข่งขันไม่ครบเวลา โดยไม่มีเหตุอันควร                                                                
 ข้อ 21 โทษที่คณะกรรมการก าหนด 

21.1 ตักเตือน 
21.2 ริบเงินประกัน 
21.3 งดการแข่งขันทุกนัด 
21.4 ตัดสิทธิและผลประโยชน์ทัง้หมด 

 ข้อ 22 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่าน้ัน โดย
ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่จะประท้วงต้องประท้วงเป็นหนังสือให้ชัดเจนว่าต้องการประท้วงนักกีฬาคนใด     



ทีมใด พร้อมวางเงินค่าประทว้งจ านวน 1,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเสรจ็สิ้นการแข่งขันต่อประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากการประท้วงเป็นผลให้ด าเนินการดังนี้ 
  22.1 ตัดสิทธิทีมที่ถูกประท้วงว่ากระท าผิดออกจากการแข่งขันทันที  พร้อมยกเลิกผลการ
แข่งขันของทีมนั้นๆที่ผ่านมาทั้งหมด และให้นับผลการแข่งขันจากจ านวนทีมที่เหลือเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป 
  22.2 คืนเงินค่าประท้วง 
  22.3 กรณีการประท้วงไมเ่ป็นผลใหร้ิบเงินค่าประท้วงจากทมีที่ยื่นประท้วง 

ข้อ 23  รางวัลการแข่งขันทั้งสองรุ่น/ละ จ านวน  20,000  บาท  แยกรายละเอียดดังนี ้
23.1 รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล         10,000     บาท    พร้อมถ้วยรางวัล 
23.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล  5,000     บาท      พร้อมถ้วยรางวัล 
23.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล        3,000      บาท       
23.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 3 เงินรางวัล        1,000      บาท       

 ข้อ 24  ในวันเปิดสนามให้ผู้ควบคุมทีมน านักกีฬาไปร่วมเปิดการแข่งขัน พร้อมกันทุกทีม  ยกเว้น       
คู่เปิดสนามอนุโลมตามความเหมาะสม 

ข้อ 25 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้ด าเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ มีอ านาจในการ
พิจารณาตัดสิทธิทีมที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงรายการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น ค าตัดสินให้ถือเป็นที่สุด 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

  

       
 
 
 
 
 
ช่ือ..................................... ช่ือ......................................ช่ือ....................................ช่ือ.......................................  
สกุล...................................สกลุ....................................สกลุ..................................สกลุ.................................... 
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ใบสมคัรเข้าแข่งขันกฬีาฟุตซอล  “ห้วยผึง้คพั” คร้ังที่ ๑  
ประเภท................................................................... 

*********** 
                                                          เขียนท่ี ............................................................. 
                                                                                         วนัท่ี ........  เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เร่ือง     ขอส่งทีมฟุตซอลเขา้ร่วมแข่งขนั  
เรียน     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 
 

 ตามท่ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ไดเ้ปิดรับสมคัรทีมฟุตซอลเขา้ร่วมแข่งขนัฟตุซอล 
“หว้ยผึ้งคพั”   คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................... ผูจ้ดัการทีม..................................... 
             มีความประสงคข์อส่งทีมฟุตซอล  โดยใชช่ื้อทีมในการแข่งขนัน้ีว่า  ทีม............................................ 
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาฟตุซอล “หว้ยผึ้งคพั คร้ังท่ี  ๗” คร้ังน้ีดว้ย  พร้อมใบสมคัรน้ีไดแ้นบหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรตามระเบียบการแข่งขนัฯ  ไวเ้ป็นการเรียบร้อยแลว้คือ 
  (   )  ใบรายช่ือนกักีฬา และเจา้หนา้ท่ี                    (   )  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
              (   )  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 

 ขอรับรองว่า  หลกัฐานต่าง ๆ  ถือว่าครบถูกตอ้งตามระเบียบการแข่งขนัฯ  และจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขใด ๆ   อีก  หลงัจากส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานแลว้  อน่ึงหากทีมนกักีฬาไดรั้บ
บาดเจ็บหรืออนัตรายจากการแข่งขนั ทีมและนกักีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(.................................................) 
ต าแหน่ง......................................................................... 

ผูจ้ดัการทีม........................................................โทรศพัท.์.............................................................. 
 



 
 
 

 
 

ใบส่งรายช่ือนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 
การแข่งขันกฬีาฟุตซอล  “ห้วยผึง้ คพั   คร้ังที่ ๑” ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประเภท.................................................ช่ือทีม ................................................................. 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกลุ  (ตัวบรรจง) หมายเลขเส้ือ หมายเหตุ 
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ผูจ้ดัการทีม                                                                          โทรศพัทมื์อถือ 
ผูฝึ้กสอน                                                                             โทรศพัทมื์อถือ 
ผูช่้วยผูฝึ้กสอน                                                                    โทรศพัทมื์อถือ 

 

 


