
 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด “ถ า้วัวแดงคัพ” ครั งที่ 3 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

ณ สนามฟุตซอล หน้าที่ทา้การองค์การบริหารส่วนต้าบลเฉลียง 
*************************** 

1. ประเภทการแข่งขัน 
1.1 ฟุตซอล รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ.2549 ขึ้นไป) 
1.2 ฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 
1.3 ฟุตซอล รุ่น VIP (อายุ 40 ปีขึ้นไป เกิด พ.ศ.2521 ลงมา) 

 
2. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

2.1 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน และไม่ต่่ากว่า 5 คน 
 - ผู้จัดการทีม  1 คน 
 - ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม รวม 2 คน  
(อนุญาตเฉพาะผู้ที่แต่งกายเรียบร้อยเท่านั้นที่สามารถเข้าในสนามและเขตเทคนิคได้) 
2.2 หมายเลขประจ่าตัวนักกีฬาก่าหนดหมายเลขให้ชัดเจน เท่านั้นและหมายเลขเสื้อจะต้องตรงกับ 

หมายเลขในใบสมัครที่ยื่นไว้กับคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน 
 2.3 นักกีฬาที่มีรายชื่อในใบสมัครและส่งเอกสารครบจึงจะมีสิทธิ์ลงท่าการแข่งขัน 
 
      3. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 3.1 คุณสมบัตินักกีฬา 
  - รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 
  - รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุ 13 ปีขึ้นไป) เกิดก่อน พ.ศ.2549 
  - รุ่น VIP (อายุ 40 ปีขึ้นไป) เกิดก่อน พ.ศ.2521 
 3.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์ลงท่าการแข่งขันได้เพียงทีมเดียว(เฉพาะรุ่น) ถ้ามีชื่อมากกว่า 1 ทีมให้ดูว่าลงท่า
การแข่งขันนัดแรกให้กับทีมใด 
 3.3 นักกีฬาทุกรุ่นต้องมีภูมิล่าเนาในเขตจังหวัดนครราชสีมาและชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 3.4 ใน 1 ทีม สามารถส่งนักกีฬาชายล้วนเท่านั้น 
 3.5 นักกีฬาในรุ่นอายุต่่า สามารถข้ึนไปเล่นในรุ่นที่อายุสูงกว่าได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น  
  
      4. หลักฐานการรับสมัคร 
 4.1 บัญชีรายชื่อนักกีฬา พร้อมแผงรูปนักกีฬา 
 4.2 ส่าเนาบัตรประชาชน หรอืเอกสารที่ทางราชการหรือทางโรงเรียนรับรอง พร้อมรับรองส่าเนา 
 4.3 เงินค่าสมัครพร้อมเงินประกันทีม 
 4.4 ถ้าปรากฏว่าหลักฐานของทีมใดส่งรายชื่อ รูปถ่ายหรือเอกสารอันเป็นเท็จให้ถอนสิทธิ์ทีมนั้นออก
จากการแข่งขันทันที 
 4.5 หากทีมใดจัดเตรียมเอกสารไม่ครบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์พิจารณาไม่รับสมัคร 
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4.6 คณะกรรมการด่าเนินการจัดการแข่งขันจะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะรับ หรือไม่รับทีม และนักกีฬาที่เห็น
ว่าไม่เหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วแต่กรณี 
 
       5. การด้าเนินการแข่งขัน 
  ในวันแข่งขันผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องน่านักกีฬามารายงานตัวต่อคณะกรรมการการ
จัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที ตามตารางการแข่งขัน เมื่อถึงเวลาการแข่งขันหากทีมใดมี
ผู้เล่นน้อยกว่า 4 คน หรือมาช้ากว่าก่าหนดการแข่งขัน 10 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น
และยึดเงินประกันทีม 
  5.1 การส่งรายชื่อผู้เล่นให้ยึดถือการส่งรายชื่อในนัดแรกท่ีลงท่าการแข่งขัน ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ 
รูปถ่ายบนแผงรูป ไม่สามารถลงท่าการแข่งขันได้ เอกสารที่ส่งและทีมได้ลงท่าการแข่งขันแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นยังไม่ลงท่าการแข่งขันสามารถกระท่าได้โดยแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้น้า
บัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั ง หากไม่น้ามาไม่สามารถลงท้าการแข่งขันได้ 
  5.2 หมายเลขเสื้อจะต้องตรงตามหมายเลขที่มีในทะเบียนแผงรูปและนักกีฬาจะต้องใช้
หมายเลขเดิมลงท่าการแข่งขันตลอดรายการแข่งขันผู้เล่นจะต้องสวมเสื้อสีเดียวกัน แบบเดียวกันทั้งทีม ยกเว้น
ผู้รักษาประตู และผู้เล่นในต่าแหน่งโกลล์ไลน์ ผู้เล่นที่แต่งกายแตกต่างจากผู้เล่นภายในทีมไม่อนุญาตให้ลงท่า
การแข่งขันจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบให้เรียบร้อย 
  5.3 ก่าหนดการแข่งขัน จัดการแข่งขันรอบแรกแข่งแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมดในแต่ละกลุ่มหา
ทีมท่ีมีคะแนนล่าดับที่ 1 และ 2 เพื่อเข้าไปท่าการแข่งขันในรอบต่อไป 
   ทีมชนะ   ได้  3  คะแนน 
   ทีมแพ้  ได้  0  คะแนน 
   ทีมเสมอ  ได้  1  คะแนน 
  5.4 รอบน็อคเอ๊าท์ถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าหมดเวลายังหาผู้ชนะไม่ได้ก็ให้หาผู้ชนะโดยการเตะ
จุดโทษ ณ จุดเตะโทษฝ่ายละ 3 คน จนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
  5.5 ก่าหนดเวลาในการแข่งขัน ครึ่งละ 20 นาที (ไม่หยุดเวลา) พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
  5.6 การคาดโทษนักกีฬาที่ถูกคาดโทษ ด้วยใบเหลือง 2 ใบ จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ต้อง
พักการแข่งขัน 1 แม็ตท์ ใบแดงให้พักการแข่งขัน 1 แม็ตท์ (โดยโทษใบเหลืองจะต้องเสียค่าปรับใบละ 50 
บาท ใบแดงใบละ 100 บาท โดยจะหักจากเงินประกันทีม หากไม่พอจะเรียกเก็บเพ่ิม) 
  5.7 ในการแข่งขันแต่ละแม็ตท์ ให้ผู้จัดการทีมแต่ละทีมควบคุมนักกีฬาของตนให้ปฏิบัติตาม
กฎกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  หากมีเหตุทะเลาะวิวาทกันในหรือนอกสนามจะถูกปรับแพ้ ในแม็ตท์การ
แข่งขันนั้น ทั้ง 2 ทีม และปรับตกรอบทันที 
  5.8 กติกาการแข่งขันใช้กติกาฟุตซอล ที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ใน
ปัจจุบัน และตาม ระเบียบการแข่งขันนี เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด “ถ ้าวัว
แดงคัพ” ครั งที่ 3 กฎ กติกา และ ระเบียบการแข่งขันใดที่ไม่ได้ก่าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นสิทธิของทาง
คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาโดยที่ทีมเข้าท่าการแข่งขันไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และให้ถือว่าค่า
วินิจฉัยของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด 
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6. การรับสมัคร 
 6.1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 2561 ทุกวันเว้น
วันหยุดราชการ ณ กองการศึกษา อบต.เฉลียง (สมัครด้วยตัวเองไม่รับสมัครทางโทรศัพท์) ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณธวัชชัย   ฉกรรจ์ศิลป์ (อบต.เฉลียง) 095-609-3197 จับสลากวันที่  ๑๕  สงิหาคม 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต่าบลเฉลียง รับสูจิบัตรวันที่ 1๗  สงิหาคม 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ที่ท่าการ  อบต.เฉลียง แข่งขันวันที่ ๒๑ สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ สนาม
ฟุตซอล องค์การบริหารส่วนต่าบลเฉลียง อ่าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  
 6.2 ค่าสมัคร 
  - รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี  ค่าสมัคร 1,000 บาท ค่าประกันทีม ทีมละ 1,000 
บาท (ค่าประกันทีมคืนให้ในกรณีไม่ท่าผิดระเบียบ กติกาว่าด้วยการสมัครเข้าแข่งขัน)  หากมีทีมสมัครเข้าร่วม
แข่งขันน้อยกว่า  6  ทีม  จะไม่จัดการแข่งขันในรุ่นนั้น 
  - รุ่นประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท   ค่าประกันทีม ทีมละ 1,000 บาท (ค่าประกัน
ทีมคืนให้ในกรณีไม่ท่าผิดระเบียบ กติกาว่าด้วยการสมัครเข้าแข่งขัน)  หากมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า  
15  ทีม  จะไม่จัดการแข่งขันในรุ่นนั้น 

- รุ่น VIP อายุ 40 ปีขึ้นไป  ค่าสมัคร 1,000 บาท ค่าประกันทีมทีมละ 1,000 บาท (ค่า
ประกันทีมคืนให้ในกรณีไม่ท่าผิดระเบียบ กติกาว่าด้วยการสมัครเข้าแข่งขัน)  หากมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
น้อยกว่า  6  ทีม  จะไม่จัดการแข่งขันในรุ่นนั้น 

หมายเหตุ  ในแต่ละรุ่นถ้าต่้ากว่าก้าหนดให้งดการแข่งขันในรุ่นนั น 
 

7. ระยะเวลาด้าเนินการแข่งขัน 
 เดือนสิงหาคม – เดือน กันยายน พ.ศ.2561 
 
8. สถานที่ท้าการแข่งขัน 
 สนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนต่าบลเฉลียง 
9. การประท้วง 
 อนุญาตให้ท่าการประท้วงเฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้นโดยการประท้วงผู้จัดการทีมหรือผู้
ฝึกสอน จะต้องท่าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากการแข่งขันนั้นเสร็จสิ้นลงไม่เกิน 24 ชั่วโมงพร้อมเงิน
ค่าประท้วง 500 บาทและเอกสารการประท้วงจะต้องหามาเอง  หากการประท้วงเป็นผลคณะกรรมการจะคืน
เงินให้  หากการประท้วงไม่เป็นผลคณะกรรมการจะยึดเงินค่าประท้วง และให้ถือว่าค่าตัดสินของทาง
คณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ 
10. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด “ถ้่าวัวแดงคัพ” ครั้งที่ 3 ประจ่าปี 2561 ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่รับสมัครจนสิ้นสุดการแข่งขัน ขอให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
นี้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทีมฟุตซอล ผู้แทนทีม เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะอ้างว่าไม่ทราบ
ระเบียบการแข่งขันนี้ด้วยประการใด ๆ มิได้ 
 
                                                   น่า           ฉวยกระโทก 

(นายน่า  ฉวยกระโทก) 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา 



องค์การบริหารส่วนต่าบลเฉลียง 
 

รางวัลในการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด “ถ า้วัวแดงคัพ” ครั งที่ 3 
 

รางวัลการแข่งขันฟุตซอล รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี (11,000.-บาท) 
  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 3,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 2,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  เงินรางวัล 1,000  บาท  

 
รางวัลการแข่งขันฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป  (2๗,000.-บาท) 
  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 1๑,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล ๘,000   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 5,000   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  เงินรางวัล 3,000   บาท  

 
รางวัลการแข่งขันฟุตซอล รุ่นประชาชน (อายุ 40 ปีขึ นไป) (11,000.-บาท) 
  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 3,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 2,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  เงินรางวัล 1,000  บาท  


