ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาฟุตซอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
๓.๒ ให้ ใช้กติกาของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
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. ๒๕๔๔-๒๕๕๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและไม่เกิน ๑๔ คน

๒

๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมในแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุ 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 ถ้า
เหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลาดับ ถ้าเหรียญรางวัลยังเท่ากัน ให้ครองถ้วย
รางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยมตามเกณฑ์อายุ ๑๔, ๑๖ และ๑๘ ปี ชาย-หญิง
จานวน ๖ รางวัล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ คือ
- นักกีฬาที่รับรางวัลชนะเลิศ
- นักกีฬาที่ไม่เคยมีการคาดโทษตลอดจนการแข่งขัน
- นักกีฬาต้องมีมารยาทดีและมีน้าใจนักกีฬา
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยมชายและหญิง จะได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
จานวน ๒ รางวัล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดผู้ฝึกสอนจะได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
- ผู้ฝึกสอนต้องมีมารยาทดีและมีน้าใจนักกีฬา
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการจัดการแข่งขัน ตลอดจน
ควบคุมการดาเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ระบุ
ไว้ในระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้นไปและรายงานให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบภายหลัง
๘.๒ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันมีอานาจในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
การแข่งขันเพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนดแต่จะทาให้ผู้เข้าร่วมทาการแข่งขันเสียเปรียบมิได้

๓

๘.๓ การแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุหากมีทีมเข้าสมัครแข่งขัน ๓-๕ ทีม ให้แข่งแบบพบกัน
หมด เพื่อเอาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ มาชิงเพื่อหาทีมชนะเลิศเพียงทีมเดียว
(๑) การคิดคะแนนการแข่งขันให้ถือผลแพ้-ชนะ ดังนี้
- ชนะได้ ๓ คะแนน
- เสมอได้ ๑ คะแนน
- แพ้ได้ ๐ คะแนน
(๒) กรณีที่มีทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลระหว่างคู่แข่งขันก่อนแล้วดูผลต่างประตู
ได้เสียลูกได้, ลูกเสีย ตามลาดับ หากยังเท่ากันอีกให้จับฉลากตัดสินทันที
๘.๔ การแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุหากมีทีมที่สมัครเข้าร่วมทาการแข่งขันมากกว่า ๖ ทีม
ขึ้นไปให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖-๑๑ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย (สาย A
และสาย B)
- ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๒ ทีมขึ้นไปให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสาย ๔ สาย
(สาย A สาย B สาย C และสาย D)
(๑) รอบแรกทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดเลือกเอาทีม
ที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ ในแต่ละสายเข้ารอบต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์การคิดคะแนนแบบข้อ ๘.๓ (๑)
แห่งระเบียบนี้
(๒) รอบสอง จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเพื่อหา ๔ ทีม เข้ารอบ
รองชนะเลิศต่อไป หากเสมอกันในเวลาให้ทาการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษทีมละ ๕ คน แต่ถ้าหากยังเสมอกันอีก
ให้ยิงต่อไปจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ
(๓) รอบรองชนะเลิศ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเพื่อหา ๒ ทีม
เข้ารอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาให้ทาการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทีมละ ๕ คน แต่ถ้าหากยังเสมอกันอีก
ให้ยิงต่อไปจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ ส่วนทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
(๔) รอบชิงชนะเลิศ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เพื่อหาทีมชนะเลิศเพียง
๑ ทีมเท่านั้น หากเสมอกันในเวลาให้ทาการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ทีมละ ๕ คน แต่ถ้าหากยังเสมอกันอีก
ให้ยิงต่อไปจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ
๘.๕ จัดการแข่งขันครึ่งเวลาละ ๒๐ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที
๘.๖ อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ นาที หากไม่ใช้สิทธิ์ในครึ่งเวลา
แรกจะนามารวมกับครึ่งเวลาหลังไม่ได้
๘.๗ การแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเป็นต้นไปหากมีนักกีฬาได้รับการคาดโทษให้มีการนับ
แบบสะสมและให้มีการล้างการโดนคาดโทษในนัดต่อไปตามกรณีดังนี้
(๑) นักกีฬาโดนคาดโทษใบเหลือง ๑ ใบ ในแต่ละนัดถือเป็นการคาดโทษครั้งที่ ๑
(๒) นักกีฬาคาดโทษด้วยใบเหลืองสะสม ๒ ใบเหลือง ให้ถือเป็น ๑ ใบแดง และให้
พักการแข่งขัน ๑ ครั้ง ในครั้งต่อไป
(๓) นักกีฬาที่ถูกลงโทษด้วยใบแดง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันที
และคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วหากเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงอาจถูกตัดสิทธิ์ออก
จากการแข่งขันตลอดการแข่งขัน

๔

๘.๘ ตารางการแข่งขันที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้ ทีมต่าง ๆ จะขอ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็น ผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่ยุติ
๘.๙ เมื่อถึงเวลาแข่งขันทีมที่ลงแข่งขันจะต้องมีนักกีฬาอย่างน้อย ๕ คน
หากมีนักกีฬาไม่ครบ ๕ คน จะถูกปรับเป็นแพ้ในครั้งนั้น
๘.๑๐ เมื่อถึงเวลาแข่งขันทีมที่ไม่พร้อมลงสนามแข่งขันภายในเวลา ๑๕ นาที
จะถูกปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
๘.๑๑ โรงเรียนใดเจตนาไม่ลงทาการแข่งขันหรือกาลังดาเนินการแข่งขันอยู่
แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และให้ประธานอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันพิจารณาโทษตามระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย หมวด ๙ ข้อ ๒๙
๘.๑๒ นักกีฬาที่ไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับใบสมัคร ก่อนลงทาการ
แข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อนเท่านั้น
๘.๑๓ ในกรณีที่สีเสื้อของทั้ง ๒ ทีมมีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมที่มีชื่อลาดับที่ ๒ ของตาราง
การแข่งขันครั้งนั้น เป็นทีมที่ต้องเปลี่ยนเสื้อ
๘.๑๔ นักกีฬาที่เป็นหัวหน้าชุดจะต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน
และนาเครื่องหมายนี้มาเอง
๘.๑๕ ให้ผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมทาการแข่งขันส่งรายชื่อโดยเรียงหมายเลขให้ตรงตาม
ใบสมัคร โดยมีนักกีฬา ๕ คน และนักกีฬาสารองไม่เกิน ๙ คน ก่อนเวลาแข่งขันจริง ๓๐ นาที ของวันที่ลงทา
การแข่งขันโดยให้ส่งรายชื่อต่อกรรมการผู้ตัดสิน
๘.๑๖ คู่แข่งขันมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบรายชื่อหรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันกับ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันในวันแข่งนั้นได้ ถ้าหากทีมใดส่งรายชื่อไม่ตรงตามแบบ F2 และแบบ F3 ให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาลงโทษตาม หมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๘.๑๗ การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดเวลาไม่จากัดจานวน
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกาย (เสื้อ กางเกง ถุงเท้า) เหมือนกัน
ทั้งทีม (ยกเว้นผู้รักษาประตู) โดยเป็นชุดของโรงเรียนกีฬา และต้องไม่ขัดต่อระเบียบและกติกาของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมและได้การรับรอง
จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๕

ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
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

