
ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
โครงการแข่งขันกีฬาและออกก าลังกายเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

“เทศบาลต าบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ” 
คร้ังที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

************************* 
๑.  ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลนี้เฉพาะการแข่งขัน เทศบาลต าบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ ครั้งท่ี ๕ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

๒.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศใช้แล้วและกฎระเบียบกติกาทางฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดขึ้น 

 

๓.  ประเภทการแข่งขันและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน  
  ๓.๑  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๐) 
           ๓.๒  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เดือน หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด หรือ กรณีที่ศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ดแต่มีบิดามารดามีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด สามารถแนบเอกสารของผู้ปกครองประกอบการรับสมัครได้โดยอนุโลม  ***โดยขึ้นอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น*** 
 ๓.๓  แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๒ (เป็นผู้เล่นนอกเขต) เข้าร่วมการแข่งขันได้ ทีมละ 
ไม่เกิน ๔ คน            
 ๓.๔  ผู้เล่น ๑ คน สามารถเล่นได้ ๑ ทีม 

 

๔.  หลักฐานประกอบการสมัคร   
        ๔.๑  รูปถ่ายนักกีฬา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖เดือน เขียนชื่อ-สกุล  ชื่อทีม  
พร้อมใบสมัครและติดทะเบียนรูปนักกีฬาให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร จ านวน ๑ รูป 

๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร จ านวน ๑ ชุด 
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด กรณีใช้สิทธิก าลังศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  

 

          ๔.๔  ใบส่งรายชื่อนักกีฬา (ตามท่ีกรรมการฯ จัดให้) 
          ๔.๕  ค่าประกันทีมจ านวน  ๕๐๐.-บาท  ***ฟรีค่าสมัคร*** 

 

โปรดหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงเอกสาร กรณีตรวจพบคณะกรรมการจะปรับทีมนั้นตก 
รอบทันที และ ท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเอกสาร
ทางราชการ 
 
                                                                                                         ๕. การรับสมัคร... 
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๕.  การรับสมัคร 

๕.๑  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๗ คน เจ้าหน้าที่ประจ าทีมไม่น้อยกว่า ๑ คน 
          ๕.๒   ให้ส่งใบสมัคร ใบส่งรายชื่อ ทะเบียนรูปนักกีฬา พร้อมทั้งค่าประกันทีม ในวันสมัคร 
              ๕.๓  หมายเลขเสื้อนักกีฬาที่ใช้เข้าท าการแข่งขัน ต้องตรงกับใบส่งรายชื่อ (ยกเว้นกรณีใช้เสื้อกองกลางของฝ่าย
จัดการแข่งขัน)                                                                                                                                                               
๖.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร และวันแข่งขัน 
  ๖.๑  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองการศึกษา  ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ชั้น ๔   
         ๖.๒  ประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากแบ่งสาย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
หนองโคตร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ชั้น ๔ 

ผู้ประสานงาน นายจิระวุฒิ กมลตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ – ๕๕๐๙๘๗๓ นายเพชร สุทธิ หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๕ – ๘๗๑๙๕๒๒ 

๖.๓  วันแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบหลังการประชุม 
และจับสลากแบ่งสาย 
  ๖.๔  พิธีเปิด/ปิดการแข่งขันทุกทีมต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิด/ปิด อย่างน้อย ๕ คน (ใส่ชุดที่ใช้ 
ท าการแข่งขัน หรือชุดอ่ืน ๆ ที่มีสีเดียวกันห้ามใส่รองเท้าแตะ)        
        ***กรณีทีมที่ไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน จะถูกปรับเงินประกันทีม จ านวน ๕๐๐ บาท*** โดยยึดจาก
หลักฐานจากทะเบียนการลงชื่อผู้เข้าร่วมงานของนักกีฬา (นักกีฬาต้องลงช่ือด้วยตนเองเท่านั้น) 
  ๖.๕  ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 
  ๖.๖  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครทีมที่ช าระเงินค่าประกันทีมไม่ครบ 

๗.  วิธีการแข่งขัน 

๗.๑  รอบแรกแบ่งสายในแต่ละสาย แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได้ ๓ คะแนน เสมอได้ทีมละ ๑ คะแนน 
ทีมแพ้ได้ ๐ คะแนน คัดเอาทีมที่มีคะแนนที่ ๑ และ ที่ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบ กรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ใช้วิธีการ
จบัสลากเพ่ือหาผู้เข้ารอบต่อไป 

๗.๒  รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ถ้าหากผลการแข่งขันในเวลา เสมอกันให้หาผู้ชนะโดยการเตะ ณ จุด
เตะโทษ ทีมละ ๓ คน หรือจนกว่าจะมีผู้ชนะ 

๗.๓  เวลาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๒๐ นาที (ไม่หยุดเวลาขณะบอลออกนอกการเล่น) พักครึ่ง 
ไม่เกิน ๑๐ นาที  
 

๘.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 ๘.๑  ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลต าบลบ้านเป็ดคัพ จะต้องน าทีมฟุตซอล เข้าท าการ แข่งขัน ตาม วัน 
เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้เท่านั้น 
                                                                                                                                 ๘.๒ ส่งรายชื่อ... 
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 ๘.๒  ส่งรายชื่อให้กรรมการควบคุมการแข่งขัน ก่อนท าการแข่งขัน ๑๕ นาที  

๘.๓  ทีมใดไม่เข้าท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ปรับเป็นแพ้ในครั้งนั้น และปรับเงิน ๕๐๐ บาทต่อครั้ง                                                                            

 ๘.๔  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทีมท่ีมผีู้เล่นน้อยกว่า ๔ คน ไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้และให้ 
เป็นแพ้ นอกจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น 
 ๘.๕  เมื่อนักกีฬามาไม่ครบ (ตามข้อ ๘.๔) อนุญาตให้ใช้สิทธิ์เลยเวลาตามก าหนดไม่เกิน ๑๐ นาทีกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 ๘.๖  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะท าการตรวจสอบรายชื่อและแผงรูปก่อนเริ่มท าการแข่งขันทุกครั้ง หากนักกีฬาไม่
มีรูปถ่าย หรือรูปถ่ายไม่ถูกต้องจะไม่ให้ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๘.๗  ก่อนท าการแข่งขันให้หัวหน้าทีมท าการตรวจสอบความพร้อมของคู่แข่งก่อนลงท าการแข่งขันหากเริ่มท าการ
แข่งขันไปแล้วไม่สามารถคัดค้านหรือประท้วงได้ (กรณีประท้วงให้ขอแบบฟอร์มการประท้วงได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสนาม) 
๙.  การก าหนดโทษ 

 ๙.๑  ทีมที่ไม่เข้าท าการแข่งขันตามที่โปรแกรมก าหนด ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้ปรับเงินประกันทีม  
๕๐๐ บาท พร้อมปรับเป็นแพ้ในนัดนั้น และห้ามท าการแข่งในนัดต่อไปหรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๙.๒  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง ๒ ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป ๑ ครั้ง ถูกลงโทษโดยได้รับ ใบแดง ๑ ครั้ง ให้พัก
การแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย ๑ ครั้ง ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันในสนามแข่งขัน ให้ตัดสิทธิ์
ห้ามลงท าการแข่งขันตลอดไป   
 ๙.๓  ทีมท่ีถูกคาดโทษ จะถูกปรับกรณีใบเหลือง ใบละ ๕๐ บาท กรณีใบแดง ใบละ ๑๐๐ บาทโดยหักจากเงินประกันทีม 
 ๙.๔  นักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมทุกทีม ต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ทุกกรณี และถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด 
 ๙.๕  กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทในสนามแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน ถ้าหากร้ายแรงและหาข้อยุติ
หรือตกลงกันไม่ได้ ให้ออกจากการแข่งขัน และทางฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินและผลการตัดสินนั้น
ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 ๙.๖  กรณีผู้เล่นท าร้ายผู้ตัดสินทีมนั้นต้องถูกปรับออกจากการแข่งขันทันทีและต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
๑๐.  การประท้วง 

 ๑๐.๑  การประท้วงให้ท าเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบค าประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการการรับค า
ประท้วงพร้อมเงินประกัน ๕๐๐ บาท ก่อนท าการแข่งขัน เท่านั้น หากการประท้วงไม่เป็นผลต่อทีมที่ประท้วงให้ยึดเงินดังกล่าว
ทั้งหมด 
 ๑๐.๒  เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วง  จะด าเนินการแจ้งให้ทีมที่ถูกประท้วงท ราบ   
และให้ชี้แจงต่อคณะกรรมการ (หลังจากแจ้งให้ทราบ) 
 
                                                                                                         ๑๐.๓ เมื่อคณะกรรมการ... 
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 ๑๐.๓  เมื่อคณะกรรมการตัดสิน ประกาศค าประท้วงไปแล้ว ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ทั้งทีมประท้วงและทีม ที่ถูกประท้วงจะ
อุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

๑๑.  รางวัลการแข่งขัน 

  ๑๑.๑  ทีมชนะเลิศ             ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  ๗,๐๐๐.-บาท 
  ๑๑.๒  ทีมรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐.-บาท 
  ๑๑.๓  ทีมรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  ๓,๐๐๐.-บาท 
  ๑๑.๔  ทีมรองชนะเลิศอันดับ  ๓  ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  ๒,๐๐๐.-บาท 

   

******************************************************* 
 
 
 
 


