ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาฟุตบอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า (FIFA) ตามที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ข้อ ๔ รุ่นอายุ และประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนและไม่เกิน ๒๕ คน

๒

๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมให้พิจารณาจานวนเหรียญทอง
ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลาดับ ถ้าเหรียญรางวัลยังเท่ากัน ให้ครองถ้วย
รางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยมตามเกณฑ์อายุ ๑๔, ๑๖ และ๑๘ ปี ชาย-หญิง
จานวน ๖ รางวัล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ คือ
- นักกีฬาที่รับรางวัลชนะเลิศ
- นักกีฬาที่ไม่เคยมีการคาดโทษตลอดจนการแข่งขัน
- นักกีฬาต้องมีมารยาทดีและมีน้าใจนักกีฬา
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยมทีมชายและทีมหญิง จานวน ๖ รางวัล
จะได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
- นักกีฬาที่รับรางวัลชนะเลิศ แต่ละรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง ผู้ฝึกสอนจะ
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไปด้วย
- ผู้ฝึกสอนต้องมีมารยาทดีและมีน้าใจนักกีฬา
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ การจัดการแข่งขันมี ดังนี้
(๑) หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
(๒) หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเกิน ๕ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันเป็นกลุ่ม
(๓) รอบแรก ให้แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๔ ทีม
(๔) ตั้งแต่รอบที่สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศให้ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๕) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่แพ้
ในรอบรองชนะเลิศได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๘.๒ การคิดคะแนนในการแข่งขันรอบแรกให้คิดคะแนนดังต่อไปนี้
(๑) ทีมชนะได้ ๓ คะแนน
(๒) ทีมเสมอได้ ๑ คะแนน

๓

(๓) ทีมแพ้ได้
๐ คะแนน
๘.๓ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่มจะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบที่ ๒ ต่อไปหาก
มีผลคะแนนที่เท่ากันในรอบแบ่งกลุ่มให้จับสลากหาทีมเข้ารอบที่ ๒ ต่อไป ส่วนในการแข่งขันตั้งแต่รอบที่ ๒
เป็นต้นไป ในเกมการแข่งขันปกติ หากยังเสมอกันให้ตัดสินผลแพ้ชนะโดยการเตะจุดโทษ ณ จุดเตะโทษทีมละ ๕
คน หากยังเสมอกันให้ดาเนินการเตะโทษต่อทีมละ ๑ คน จนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ เพื่อหาผู้ชนะ
๘.๔ เวลาในการแข่งขัน
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ให้ทาการแข่งขัน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๓๕ นาที และพักระหว่าง
ครึ่งไม่เกิน ๑๕ นาที
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ให้ทาการแข่งขัน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๔๐ นาที และพักระหว่าง
ครึ่งไม่เกิน ๑๕ นาที
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ให้ทาการแข่งขัน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๔๕ นาที และพักระหว่าง
ครึ่งไม่เกิน ๑๕ นาที
๘.๕ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๖ ให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามลาดับ กลุ่ม เวลา ตามที่คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันกาหนด โดยให้รายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันของตน
ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง และรายงานตัวต่อกรรมการตัดสินก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันของตน ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
๘.๗ ให้ส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่จะลงแข่งขันจริงและทั้งที่เป็น
ผู้เล่นสารองต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดระเบียบการ
แข่งขันให้ปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้ ห้ามส่งรายชื่อนักกีฬาที่ถูกห้ามลงแข่งขันทั้งที่เป็นผู้เล่นจริงและตัวสารอง
หากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบให้ปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้
๘.๘ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๙ ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือเจตนาไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
หรือคาสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันรายงาน
คณะกรรมการอานวยการ พิจารณาโทษ ต่อไป
๘.๑๐ ในวันทาการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน ๒๐ คน
๘.๑๑ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้สามารถเปลี่ยนได้ ๓ คนต่อการแข่งขันหนึ่งเกมโดยรวม
ผู้รักษาประตู
๘.๑๒ การห้ามนักกีฬาลงสนามแข่งขันมีดังนี้
๘.๑๓ นักกีฬาที่ได้รับการคาดโทษ (ใบเหลือง) จานวน ๒ ครั้ง ให้หยุดพักการแข่งขัน
๑ เกม ในเกมถัดไป
๘.๑๔ นักกีฬาที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน (ใบแดง) ให้หยุดพัก
การแข่งขันอย่างน้อย ๑ เกม ในเกมถัดไป หรือแล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาตามความผิดที่ได้กระทา
๘.๑๕ หากนักกีฬาที่ถูกให้ออกโดยใช้กริยาที่ไม่เหมาะสมไม่ยอมรับคาตัดสิน ไม่มีน้าใจ
นักกีฬา เมื่อได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ห้ามแข่งขันทั้งรายการทันที หากมีทีมใดไม่
ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวให้ปรับผลเป็นแพ้และห้ามส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไปเป็นเวลา ๑ ปี

๔

ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกาย (เสื้อ, กางเกง, ถุงเท้า) เหมือนกัน
ทั้งทีมโดยเป็นชุดของโรงเรียนกีฬา และต้องไม่ขัดต่อระเบียบและกติกาของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมและ
ได้การรับรองจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า (FIFA)
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬากีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

