
ระเบียบและกติกาการแข่งขนักีฬาฟตุซอล “อบต.เหล่าพฒันา”  
ครัง้ท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

เดือนพฤศจิกายน –เดือนธนัวาคม ๒๕๖๕ 
 ณ สนามฟตุซอลองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าพฒันา 

-------------------------------------------------- 
 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  ระเบียบการแข่งขนักีฬาฟตุซอล “อบต.เหล่าพฒันา” ครัง้ท่ี ๑  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

ข้อ ๒ บรรดาระเบียบท่ีขดัแย้งกบัระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๓ ระเบียบกติกาการแข่งขนั 
 ๓.๑ ใหใ้ชร้ะเบยีบว่าดว้ยการแข่งขนักฬีาฟุตซอล “อบต.เหล่าพฒันา”ครัง้ที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 
 ๓.๒ ใหใ้ชก้ตกิาการแขง่ขนัฟุตซอลของสหพนัธฟุ์ตซอล นานาชาต ิ(FIFA) ซึง่สมาคมฟุตซอลแห่ง

ประเทศไทยไดป้ระกาศใชใ้นปัจจุบนั 
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขนั 

- ฟุตซอลชาย รุ่นประชาชนทัว่ไป จ านวน ๑๖ ทมี   
ข้อ ๕   คณุสมบติัของนักกีฬา 
 ๕.๑  ฟุตซอลชาย รุ่นประชาชนทัว่ไป ไม่จ ากดัอายุ 
 ๕.๒ นกักฬีาสามารถเขา้แขง่ขนัไดเ้พยีง ๑ ทมี/รุ่น 
 ๕.๓ ในแต่ละทมีทีส่่งนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนั สง่นกักฬีาไดไ้ม่เกนิ ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๘ คน 
 ๕.๔ นกักฬีาตอ้งมภีูมลิ าเนาหรอืปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่ าบลเหล่าพฒันาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

ข้อ ๖    ชุดแข่งขนัและอปุกรณ์แขง่ขนั 
 ๖.๑ ชุดแขง่ขนัของผูเ้ล่นประกอบดว้ยเสือ้ กางเกงขาสัน้ ถุงเทา้ยาว สนบัแขง้ รองเทา้หุม้สน้แบบผา้ใบ
หรอืแบบหนังนิ่มทีส่น้ท าดว้ยยาง  หรอืวสัดุคลา้ยคลงึกนั 
 ๖.๒ อนุญาตใหผู้ร้กัษาประตูใสก่างเกงขายาวได ้ และตอ้งสวมชุดทีแ่ตกต่างจากผูเ้ล่นคนอื่นๆ 
 ๖.๓ ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งมหีมายเลขทีบ่รเิวณดา้นหลงัหรอืดา้นหน้าของเสือ้ 
 ๖.๔ กรณีทีส่เีสือ้ของทัง้สองทมีมสีคีลา้ยคลงึกนัใหต้กลงกนัว่าทมีใดจะใสเ่อีย้ม 
ข้อ ๗ ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

๗.๑ ทมีทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัจะต้องจดัทมีเขา้ร่วมแขง่ขนัตาม วนั เวลา และสนามแขง่ขนัตาม
ก าหนดการแขง่ขนั  ในการเริม่เล่นแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ล่นในสนาม ๕ คน หากทมีใดมผีูเ้ล่นใน
สนามน้อยกว่า ๕ คน ในการเรมิเล่นจะปรบัทมีนัน้เป็นแพใ้นนดันัน้ทนัท ี หรอืกรณีทมีไม่พรอ้มลง
ท าการแขง่ขนัภายใน ๑๕ นาท ีจะปรบัทมีนัน้แพท้นัทใีนนดันัน้ ใหคู้่ต่อสูช้นะผ่าน  หากไม่พรอ้มท า
การแขง่ขนัทัง้ ๒ ทมี ใหป้รบัแพท้ัง้ ๒ ทมี 

๗.๒  ทมีใดเจตนาไม่ลงท าการแขง่ขนั  ซึง่ก าลงัด าเนินการแขง่ขนัอยู่ หรอืแสดงเจตนาไม่เขา้ร่วมการ
แขง่ขนัต่อไปจนหมดเวลาการแขง่ขนั  ใหป้รบัทมีนัน้แพท้นัท ีและใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนั
พจิารณาโทษตามควรแก่กรณี หรอืปรบัเงนิประกนัทมีทนัทแีละหา้มแขง่ขนันดัต่อไป 

๗.๓  ใหส้ง่รายชื่อต่อคณะกรรมการตดัสนิใหต้รงตามใบสมคัร  เรยีงตามหมายเลข โดยมผีูเ้ล่น ๕ คน และ
ผูเ้ล่นส ารองไม่เกนิ ๗ คน ก่อนเวลาแขง่ขนัจรงิ ๑๐ นาท ีของวนัทีล่งท าการแขง่ขนั 



๗.๔  คู่แขง่ขนัมสีทิธติรวจสอบรายชื่อ หรอืทะเบยีนรปูถ่ายของคู่แขง่ขนักบัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั
ในวนัแช่งขนัได ้ถา้หากทมีใดสง่รายชื่อผูเ้ล่นปลอม ใหป้รบัทมีนัน้แพใ้นการแข่งขนัในครัง้นัน้ทนัที 

 
 
 
 

-๒- 
 

๗.๕  การเปลี่ยนตวั  สามารถเปลี่ยนตวัผู้เล่นได้ตลอดเวลาโดยไม่จ ากดัจ านวน แต่ต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ใน
สนามการแข่งขันออกจากสนามแข่งขนัก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าเล่นได้ และต้องเปลี่ยนตัวในเขต
เปลีย่นตวัเท่านัน้ หากผูเ้ล่นเปลีย่นตวัไม่ถูกตอ้งจะโดนคาดโทษทนัท ี

ข้อ ๘ วิธีการจดัการแข่งขนั  
๘.๑ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัที่ได้รบัแต่งตัง้มหีน้าที่ด าเนินการและรบัผดิชอบในการจดัการแข่งขนั  

ตลอดจนควบคุมการด าเนินการจดัการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการแข่งขนันี้และหากมปัีญหา
ใดๆนอกจากที่ระบุไว้ในระเบยีบนี้ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัพจิารณาและด าเนินการให้เสรจ็
สิน้ไปและรายงานใหค้ณะกรรมการอ านวยการจดัการแขง่ขนัทราบภายหลงั 

๘.๒ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั มอี านาจพจิารณางดรบัสมคัร  หรอืตดัสทิธิท์มีทีไ่ม่ด าเนินการตาม
ระเบยีบน้ีอย่างเคร่งครดั ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

๘.๓ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัมอี านาจในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการแขง่ขนัเพือ่ความเหมาะสม
กบัระยะเวลาทีก่ าหนดแต่จะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัเสยีเปรยีบมไิด้ 

๘.๔ การแข่งขนัในรอบแรก  ใหแ้บ่งการแข่งขนัแบบแบ่งสายพบกนัหมดในสาย  และการนับคะแนนใหผู้้
ชนะได ้๓ คะแนน  ผูแ้พไ้ด ้๐ คะแนน หากเสมอกนัสองทมีได ้๑ คะแนน  และผูท้ีม่คีะแนนเป็นที ่๑ 
และที่ ๒ ของแต่ละสาย  จะไดไ้ปเตะในรอบต่อไปหากทมีใดที่มคีะแนนเสมอกนัให้จบัสลากเพื่ อหา
ทมีเขา้รอบต่อไป 

๘.๕ ในรอบที ่๒ จะจดัการแข่งขนัแบบแพค้ดัออกหาผูผ้่านเขา้รอบ ๔ ทมีสุดทา้ย และรอบ ๔ ทมีสุดทา้ย         
(รอบรอง) จะแข่งขนัแบบแพ้คดัออกหาผู้ชนะเขา้รอบชงิชนะเลิศและชงิอนัดบัที่ ๓ การแข่งขนัใน
รอบรอง หากเสมอกนัในเวลาใหท้ าการยงิจุดโทษ ณ จุดโทษ ทมีละ ๓ คน แต่ถา้หากยงัเสมอกนัอกี
ใหย้งิไปเรื่อยๆจนกว่าจะมผีลแพช้นะ (โกลเ์ดน้โกล)์ ทมีทีช่นะไปชงิชนะเลศิ ทมีแพใ้หไ้ปชงิที ่๓ 

๘.๖ รอบชงิที ่๓ และรอบชงิชนะเลศิ  จดัการแขง่ขนัเพื่อหาทมีชนะเลศิเพยีง ๑ ทมี เท่านัน้ หากเสมอกนั
ในเวลาให้ท าการยงิลุกโทษ ณ จุดเตะโทษ ทมีละ ๓ คน แต่ถ้าหากยงัเสมอกนัอกีให้ยงิไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะมผีลแพช้นะ(โกลเ์ดน้โกล)์ 

๘.๗ ก าหนดเวลาในการแข่งขนั  ตัง้แต่รอบแรกจนถงึรอบชงิชนะเลศิ  แบ่งการแข่งขนัเป็น ๒ ครึง่ๆละ 
๑๕ นาท ีพกัระหว่างครึง่ ๕ ทนัท ี

๘.๘ การคาดโทษตัง้แต่รอบแรกเป็นต้นไป  หากมผีู้เล่นได้รบัการคาดโทษ(ใบเหลอืง/ใบแดง) นับแบบ
สะสมและใหม้กีารลา้งการคาดโทษในนัดต่อไปตามกรณี ดงันี้ 

 - ผูเ้ล่นโดนคาดโทษใบเหลอืง ๑ ใบ ในแต่ละนัดใหถ้อืเป็นการคาดโทษครัง้ที ่๑ และไดร้บัใบเหลอืง
นดัละ ๑ ใบ ตดิต่อกนั ตอ้งพกัการแขง่ขนั ๑ นดั จงึค่อยลา้งใบเหลอืง 

 - ผูเ้ล่นคาดโทษใบเหลอืง ๒ ใบ ในหนึ่งนดัใหถ้อืเป็น ๑ ใบแดงและตอ้งพกัการแขง่ขนั ๑ นดั 



๘.๙ กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ เป็นสิทธิ ของทาง
คณะกรรมการผู้จดัการแข่งขนั  เป็นผู้พจิารณาโดยทีมที่เข้าท าการแข่งขนัไม่สามารถอุทธรณ์ได ้ 
และใหถ้อืว่าค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการผูจ้ดัการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สุด 

๘.๑๐ ก าหนดการแข่งขนั  ที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัได้ก าหนดไว้ทมีต่างๆจะขอเปลีย่นแปลงไม่ได้
หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัเป็นผู้พิจารณา  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาถือเป็นข้อยุติ จะ
อุทธรณ์ใดๆไม่ได ้

ข้อ ๙ หลกัฐานการรบัสมคัร 
  ๙.๑ บญัชรีายชื่อนกักฬีา  พรอ้มแผงรปูนกักฬีา 
  ๙.๒ ส าเนาบตัรประชาชน  หรอืส าเนาทะเบยีนบา้น  พรอ้มลงชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
  ๙.๓ หากทมีใดจดัเตรยีมเอกสารไม่ครบตามคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัมสีทิธิพ์จิารณาไม่รบัสมคัร 
  ๙.๔ คณะกรรมการด าเนินการจดัการแข่งขนัจะคงไวซ้ึ่งสทิธิท์ีจ่ะรบัหรอืไม่รบัทมี และนักกฬีาทีเ่หน็ว่า
ไม่เหมาะสมเขา้ร่วมการแข่งขนัไดแ้ลว้แต่กรณี 

-๓- 
ข้อ ๑๐ ค่าประกนัทีม 
  ๑๐.๑  ฟุตซอลชาย รุ่นประชาชนทัว่ไป  ค่าประกนัทมี ๕๐๐ บาท     
  * ค่าประกนัทีมจะจ่ายคืนเม่ือการแข่งขนัส้ินสุด  ตามจ านวนหลงัหกัคาดโทษแล้ว (ใบแดง ๑๐๐ 
บาท/ใบเหลือง ๕๐ บาท) 
  * ทีมท่ีไม่เข้าแข่งขนัตามก าหนดเวลาจะถกูริบเงินค่าประกนัทีม 

 

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑๑.๑ เริม่รบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่๗ พฤศจกิายน –๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕  ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๖.๓๐น.  
ณ กองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหล่าพฒันา อ าเภอนาหวา้ จ.นครพนม ตดิต่อ
สอบถามไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท์ ๐๘๙-๘๔๕๙๑๘๓ (คุณวรพกัตร)์ /๐๘๗-๒๑๙๗๙๗๓ (คุณยุวภา) 
  ๑๑.๒ จบัฉลาก วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารส่วนต าบล             
เหล่าพฒันา ชัน้ ๒ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
  ๑๑.๓ ก าหนดการแขง่ขนัตัง้แต่วนัที ่๒๒-๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๕ เวลาตัง้แต่ ๑๖.๐๐น.-๒๑.๐๐น.                      
ณ สนามฟุตซอล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหล่าพฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

 
ข้อ ๑๒ สถานท่ีท าการแข่งขนั 
 สนามฟุตซอล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเหล่าพฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ข้อ ๑๓ การประท้วง 
 อนุญาตให้ท าการประท้วงเฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านัน้ โดยการประท้วงผู้จดัการทีมหรอืผู้ฝึกสอน
จะต้องท าหนังสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัการแข่งขนันัน้เสรจ็สิน้ลงไม่เกนิ ๒๔ ชัว่โมง พรอ้มเงนิ ๕๐๐ บาทและ
เอกสารการประท้วงจะต้องหามาเอง หากการประทว้งเป็นผลคณะกรรมการจะคนืเงนิให ้หากการประท้วงไม่เป็น
ผลคณะกรรมการจะยดึเงนิค่าประทว้ง  และใหถ้อืว่าค าตดัสนิขงิทางคณะกรรมการเป็นทีส่ ิน้สุดไม่สามารถอุทธรณ์
ได ้

 

ข้อ ๑๔  รางวลัการแข่งขนั 



  ๑๔.๑  ฟุตซอลชาย รุ่นประชาชนทัว่ไป 
   รางวลัชนะเลศิ   ๕,๐๐๐ บาท พรอ้มถว้ยรางวลั 
   รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๑ ๓,๐๐๐ บาท 
   รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๒ ๒,๐๐๐ บาท 
   รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๓ ๑,๐๐๐ บาท 
 หมายเหต ุ ระเบยีบการแข่งขนัฟุตซอล อบต.เหล่าพฒันา ครัง้ที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใหเ้ริม่บงัคบั

ใชต้ัง้แต่วนัทีร่บัสมคัรสิน้สุดการแข่งขนั   ขอใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัและนักกฬีาทีเ่ขา้ร่วม
การแขง่ขนัรายการนี้ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  ทมีฟุตซอล  ผูแ้ทนทมี เจา้หน้าทีแ่ละนักกฬีาทีเ่ขา้
ร่วมการแขง่ขนัจะอา้งว่าไม่ทราบระเบยีบการแขง่ขนัน้ีดว้ยประการใดๆมไิด้ 

 
         
        กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
        องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าพฒันา 
 
   

         
  
     
 


