
ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล ชาย   

อายุ 12 ป ี, 15 ปี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

              ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

1. ระเบียบการแข่งขัน      

   ระเบียบกำรแข่งขันครั้งนี้เรียกว่ำ ระเบียบกำรแข่งขันกีฬำ สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล 

นักเรียนชำย รุ่นอำยุ 12 ปี 15 ปี ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  1 

2. ประเภทการแข่งขัน      

          รุ่นอำยุ 12 ปี 15 ปี  

คุณสมบัติเข้าแข่งขัน     

           นักกีฬำฟุตซอลที่มีสิทธิเข้ำแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

3.1 ผู้สมัครเข้ำแข่งขันต้องเป็นชำย สัญชำติไทย     

3.2 ผู้สมัครเข้ำแข่งขันจะต้องมีอำยุ ดังนี้  

3.2.1 ระดับประถมศึกษำ อำยุไม่เกิน 12 ปี ต้องมีหลักฐำนไม่เกิดก่อนปี 2549  

3.2.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อำยุไม่เกิน 15 ปี ต้องมีหลักฐำนไม่เกิดก่อนปี 2546  

3.3 กำรนับอำยุของผู้เข้ำสมัคร นับถึงปี พ.ศ. 2561  

3.4 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันในสังกัดของโรงเรียนที่ส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขัน   

3.5 นักกีฬำ 1 ทีม สำมำรถส่งผู้เข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน  

3.6 โรงเรียนทุกสังกัดในพ้ืนที่ สพป.ศก.1   

3.7 เมื่อเข้ำแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่แล้ว นักกีฬำสำมำรถรวมเป็นทีมเขตพ้ืนที่ส่งแข่งระดับภำคได้   

4. หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

4.1 ใบสมัคร โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

4.2 ทะเบียนรำยชื่อนักกีฬำฟุตซอลและเจ้ำหน้ำที่ ตำมคุณสมบัติในข้อ 3 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน และ 

ไม่เกิน 15 คน เรียงตำมล ำดับหมำยเลขท่ีส่งแข่งขัน พร้อมทั้งลำยเซ็นของนักกีฬำฟุตซอลที่แท้จริง 

และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทีม ไม่ขำดคุณสมบัติ  

4.3 ทะเบียนรูปถ่ำยนักกีฬำฟุตซอล (แผงรูป) ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ลงนำม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ  

จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พร้อมประทับตรำสถำนศึกษำ  

4.4 ใบรับรองว่ำนักกีฬำปัจจุบันก ำลังศึกษำในสถำนศึกษำและติดรูปถ่ำยพร้อมประทับตรำสถำนศึกษำ  



(ปพ.1)  

  

  

  

  

  

4.5 ใบรับรองของผู้ปกครอง  

4.6 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) และแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง               

ในวันแข่งขัน  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่ ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

    ระดับภาค ลงนำมโดย ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

    ระดับชาติ ลงนำมโดย ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่  ตัวแทนภำค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

5. การสมัครเข้าแข่งขัน   

5.1 ระดับเขตพ้ืนที่ รับสมัคร ในวันที่  7  พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 เวลำ 09:00 น.- 12:00 น. 

           ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1 

5.2 ระดับภำค สมัครหรือส่งหลักฐำน ตำมที่เขตพ้ืนที่ ตัวแทนภำคก ำหนด   

5.3 ระดับชำติ สมัครหรือส่งหลักฐำน ตำมท่ี สพฐ ก ำหนด    

6. กำหนดการแข่งขัน      

6.1 สถำนที่แข่งขัน ตำมที่ สพป.ศก.1 ก ำหนด     

6.2 จับฉลำกแบ่งสำยกำรแข่งขัน ประชุม กติกำ ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 เวลำ 13.00 น.                  

ณ ห้องประชุมเพชร  

6.3 เริ่มกำรแข่งขัน ในวันที่ 10-16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ชิงชนะเลิศ  

6.4 เวลำเริ่มกำรแข่งขันตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป      

6.5 แข่งแบบน็อคเอ้ำท์ จนหำผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทน สพป.ศก.1 เพื่อเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป 

7. การด าเนินการจัดการแข่งขัน  

    คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน มีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรือก ำหนดเวลำในกำรแข่งขัน   

หรือกำรแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพ่ือควำมเหมำะสมกับระยะเวลำที่ก ำหนดให้ท ำกำรแข่งขันได้ โดยมิท ำให้ทีมหนึ่งทีมใด 

ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์  

8. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง      รุ่น 12 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นำที พักระหว่ำงครึ่ง 5 นำที  

                                             รุ่น 15 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นำที พักระหว่ำงครึ่ง 5 นำที  



9. อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง  (ไม่เกิน 1 นำท)ี หำกไม่ใช้สิทธิ์กำรขอเวลำนอกในครึ่งเวลำ แรกจะ

ไม่สำมำรถน ำไปทดแทนในครึ่งเวลำหลังได้  

10. กำหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กำหนดไว้     

 ก ำหนดกำรแข่งขันที่คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ได้ก ำหนดไว้ ทีมต่ำง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้  

11. หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบ ุ ในเรื่องของกำรก ำหนดกำรแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำร

แข่งขันเป็นผู้พิจำรณำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้  

 

 

 

 

 

12. กติกาและการตัดสิน  

12.1 ซึ่งสมำคม ฯ ได้ประกำศใช้แล้ว  

12.2 ทีมท่ีเข้ำร่วมแข่งขันจะต้องยอมรับกำรตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในกำรแข่งขันนั้นกำรตัดสินของ            

ผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่ำงกำรแข่งขันถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้  

  

13. ทีมฟุตซอลที่ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันจะต้องไปแข่งขันตาม วัน เวลา และสนามแข่งขัน ตามที่ คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันฯ กำหนด      

    ทีมใดที่ลงสนำมแข่งขันโดยมีผู้เล่นน้อยกว่ำ 5 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และทีมใดมำถึงสนำม 

แข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันภำยในเวลำที่ก ำหนดให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่ำน หำกไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน 

ทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งทีม  

14. ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งบัญชีรายช่ือ ผู้เล่นได้ไม่

เกิน 12 คน     

    โดยล ำดับหมำยเลขให้ตรงตำมเลขที่ได้สมัครไว้ตำมแบบฟอร์มใบส่งรำยชื่อวันแข่งขัน โดยให้มีผู้เล่น

ลงสนำมแข่งขันได้  5 คน และผู้เล่นส ำรอง 7 คน  

15. ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่ง ช่ือ หรือ นามสกุล ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขันฯ นี้ลงแข่งขัน 

ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  

16. ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน   ทีมใด

เจตนำไมล่งสนำมแข่งขัน ซึ่งก ำลังด ำเนินกำรแข่งขันอยู่นั้น หรือ แสดงเจตนำไม่ร่วมกำรแข่งขัน ต่อไปจนหมดเวลำ

กำรแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในกำรแข่งขันครั้งนั้น  



17. คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน   คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรำยชื่อ 

หรือทะเบียนรูปถ่ำยของคู่แข่งขัน สำมำรถเปลี่ยนตัวนักกีฬำได้ตลอดระยะเวลำในขณะที่กำรแข่งขันก ำลังด ำเนินอยู่ 

ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมำแล้วสำมำรถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก  

18. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทำการแข่งขัน  

  กำรเปลี่ยนตัวนักกีฬำฟุตซอลในระหว่ำงท ำกำรแข่งขันสำมำรถเปลี่ยนตัวนักกีฬำได้ตลอดระยะเวลำ ในขณะ

ที่กำรแข่งขันก ำลังด ำเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมำแล้วสำมำรถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก  

19. ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอ านาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระทำผิด หรือ มีพฤติกรรมที่แสดง ถึง

การไม่มีน ้ำใจเป็นนักกีฬา   ผู้ตัดสินมีอ ำนำจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจำกสนำมได้และต้องรำยงำนต่อคณะ

กรรมกำรฯเพ่ือพิจำรณำ ด ำเนินกำรลงโทษต่อไป  

20. ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน  

21. การประท้วง  

21.1 ทีมใดประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่นหรือเรื่องอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือ            

ผู้แทนซึ่งได้รับมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นผู้ยื่นประท้วงค ำประท้วงนั้น  จะต้องมี

ข้อควำมชัดเจนและมีหลักฐำนประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมกำรจัดกำรกำรแข่งขัน กำรประท้วงนี้สำมำรถประท้วง ได้

ตั้งแต่เริ่มท ำกำรแข่งขันรอบนั้น ๆ จนกระทั้งถึงภำยในเวลำ 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  ของกำรแข่งขัน พร้อมทั้ง

วำงเงินประกันกำรประท้วง จ ำนวน 2,000.-บำท (สองพันบำทถ้วน) 

21.2 ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันได้รับหนังสือประท้วงแล้วผู้ยื่นประท้วงต้องเป็นผู้จัดส่ง ส ำเนำ

หนังสือประท้วงนั้นให้ทีมที่ถูกประท้วงทรำบทันทีท่ีได้ยื่นประท้วงและให้ทีมที่ถูกประท้วงนั้นชี้แจงเป็น ลำยลักษณ์ 

อักษรต่อประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันภำยใน 24 ชั่วโมง ถ้ำหำกทีมที่ถูกประท้วงนั้น ไม่ชี้แจงอย่ำงใดตำม

เวลำที่ก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันตัดสินค ำประท้วงนั้นตำมระเบียบ 

กำรพิจำรณำฯ เอง  

21.3 กำรประท้วงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศนั้น คณะกรรมกำร ฯ จะพิจำรณำหลังจำกกำร 

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่ำนพ้นแล้ว  

 

  

 

 


