
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบเทศบาลต าบลบางจาก 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “กีฬาต้านยาเสพติด” ครั้งที ่9 

ประจ าปี  2557 

…………………………………..……………. 

เพ่ือให้การจัดการแข่งขัน   กีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “ กีฬาต้านยาเสพติด”  ครั้ง
ที่ 9   ประจ าปี  2557  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึงได้ก าหนดระเบียบ  ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้  ดังนี้ 
  ข้อที่  1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพครั้งที่ 
9 ประจ าปี  2557   
  ข้อที่  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  3   มีนาคม  2557   เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นสุด
การแข่งขัน 

ข้อที่  3   บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนใดที่ก าหนดไว้  ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ 
ระเบียบนี้แทน 

หมวด   1 
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ 

ข้อที่  4   วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน 
   4.1   เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
   4.2   เพ่ือให้เยาวชนหันมาสนใจในกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นการต้านภัยยาเสพติด  
และเพ่ือให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

หมวด   2 
ว่าด้วยระเบียบ 

ข้อที่  5   ระเบียบและการแข่งขัน 
5.1   ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของสมาพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ   

ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมถ์   เป็นแนวทางการด าเนินการแข่งขัน   ทั้งนี้เป็น
อ านาจวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน 

5.2   ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันได้เพียงทีมเดียว 
   5.3   ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน                     
การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของกรรมการจัดการแข่งขัน 
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หมวด   3 

ว่าด้วยประเภทของการแข่งขัน 
  ข้อ  6   ประเภทของการแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท   

6.1   ประเภทรุ่นเยาวชน  อายุไม่เกิน 13 ปี  
6.2   ประเภทรุ่นประชาชน 

หมวดที่  4 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

ข้อ  7   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   7.1   ประเภทเยาวชน  อายุไม่เกิน  13  ปี   
   7.2   ประเภทประชาชน (ในแต่ละทีมสามารถใช้นักกีฬาระดับจังหวัดได้                       
ทีมละ 1 คน )   
   7.3   ผู้ยื่นใบสมัครจะต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมเท่านั้น 

หมวด   5 
ว่าด้วยหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

  ข้อ  8   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   8.1   ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
   8.2   บัญชีรายชื่อนักกีฬา 

8.3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวราชการ  บัตรประจ าตัว
พนักงานของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย  พร้อมส าเนา   1   ชุด  

หมวด   6 
ว่าด้วยค่าสมัครและเงินประกันทีม 

  ข้อ  9   เงินประกันทีม 
9.1  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  13  ปี  ไม่เก็บค่าสมัครและเงินประกันทีม 

   9.2  รุ่นประชาชน  
9.2.1 ค่าสมัคร จ านวน 1,200.- บาท  
9.2.2 เงินประกันทีม   จ านวน  500.-บาท 

    

หมวด   7 
ว่าด้วยวันและสถานที่รับสมัคร 

  ข้อ  10   ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มีนาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ                           
ณ  กองการศึกษา เทศบาลต าบลบางจาก  โทร  0 - 7539 – 9778 
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หมวด  8 
ว่าด้วยวันและสถานที่ท าการแข่งขัน 

  ข้อ  11   เริ่มท าการแข่งขันตั้งแต่วันที่   1 - 10  เมษายน  2557 ณ  สนามฟุตซอล 
เทศบาลต าบลบางจาก 

หมวด  9 
ว่าด้วยเงินรางวัล 

  ข้อ  12  ประเภทรุ่นเยาวชน 
12.1   ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  4,000  บาท 
12.2   ทีมรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

3,000  บาท 
12.3   ทีมรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

2,000  บาท 
12.4   ทีมรองชนะเลิศอันดับ  3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

1,000  บาท 
12.5   นักเตะยอดเยี่ยมประเภทเยาวชน   ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

1,000  บาท 
ประเภทรุ่นประชาชน 
12.6   ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  12,000  บาท 
12.7   ทีมรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

10,000  บาท 
12.8   ทีมรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

8,000  บาท 
12.9   ทีมรองชนะเลิศอันดับ  3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

5,000  บาท 
12.10   นักเตะยอดเยี่ยมประเภทประชาชน   ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 

1,000  บาท 
    

หมวด   10 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน 

  ข้อ  13   การจัดการแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ข้อ   14  ในรุ่นเยาวชนรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจ านวนไม่เกิน 16 ทีม 
รุ่นประชาชนรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจ านวนไม่เกิน  32 ทีม 
  ข้อ  15   ในรุ่นเยาวชนมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า  4  ทีม และ รุ่นประชาชนมี
ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า  8  ทีม  เทศบาลต าบลบางจากจะไม่จัดการแข่งขัน 
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หมวด   11 
ว่าด้วยคะแนนและเวลาในการจัดการแข่งขัน 

  ข้อ  16  การให้คะแนน 
   15.1   ชนะในเกมส์การแข่งขันได้   3   คะแนน 
   15.2   เสมอในเกมส์ใช้การยิงลูกโทษเพ่ือหาผู้ชนะ  ฝ่ายละ   3   คน 
   15.3   หากแต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้ตัดสินโดยการจับสลาก 

หมวด   12 
ว่าด้วยการแข่งขัน 

  ข้อ  17  ทีมสมัครเข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมลงแข่งขันตามวัน  เวลา  และสถานที่ 
ตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด   ทีมใดลงท าการแข่งขันหลังจากเวลาที่ได้ก าหนดไว้เกิน 15 นาทีให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  หากไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันท้ัง  2  ทีม  ให้ปรับแพ้ทั้งคู่ 
  ข้อ  18  ในวันท าการแข่งขันทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนด  หรือมาถึงสนามแล้ว
เจตนาผละออกจากการแข่งขันซึ่งก าลังด าเนินอยู่  หรือแสดงเจตนารมที่จะไม่ร่วมแข่งขันต่อไปจนครบเวลา
แข่งขัน  หรือเล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุ  หรือเล่นในลักษณะสมยอมกันอย่างไม่สมศักดิ์ศรีเป็นการสร้างภาพพจน์ที่
ไม่ดีท าความเสื่อมเสียความนิยมต่อวงการฟุตซอล  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี 
  ข้อ  19   ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขเสื้อหรือติดไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ในทะเบียนนักกีฬาถือ
ว่าไม่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน 
  ข้อ  20   ผู้เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจนและต้องเป็น
เครื่องหมายที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ 
  ข้อ  21  การส่งรายชื่อผู้เล่นในวันท าการแข่งขันทุกทีมต้องส่งรายชื่อตามฟอร์มใบส่งรายชื่อผู้
เล่นที่จะลงแข่งขัน  จ านวน  5  คน   ผู้เล่นส ารองจ านวน    7  คน  โดยส่งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ณ  
สนามแข่งขันก่อนเวลาท าการแข่งขัน  15  นาท ี 

ข้อ  22  การตัดสินของคณะกรรมการในเกมส์การแข่งขันทุกครั้งถือเป็นสิ้นสุด  จะอุทธรณ์
หรือประท้วงมิได้ 
  ข้อ  23  การปรับโทษใบเหลือง 2 ใบ หมดสิทธิ์ลงสนามในนัดถัดไป 1 นัด และใบแดง 1 ใบ
หมดสิทธิ์ลงสนามในนัดถัดไป 1 นัด 

ข้อ  24   การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอด 
การแข่งขัน  ตามรายชื่อผู้เล่นส ารองที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในแต่ละรอบด าเนินการดังนี้ 

24.1   การแข่งขันในรอบแรก   ให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
เพ่ือคัดเลือกทีมที่เป็นที่   1   และท่ี  2  ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบสอง 

24.2   การแข่งขันในรอบสอง   แข่งขันโดยวิธีแพ้คัดออกโดยการไขว้ทีม  

หมวด   13 

ว่าด้วยมรรยาท 

  ข้อ  25  ผู้ควบคุมทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกีฬา  ต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในครั้งนั้น
ทุกกรณี 
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  ข้อ  26  ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี  
และต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  27 ทุกทีมต้องเข้ารวมเดินพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบไม่น้อยกว่า 
ทีมละ  10  คน   และแต่งกายชุดนักกีฬา 

หมวด   14 

ว่าด้วยการประท้วง 

  ข้อ 28  การประท้วงคุณสมบัติของผู้เล่น  คู่แข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิประท้วงโดยผู้ควบคุมทีม
หรือผู้ฝึกสอนที่แจ้งชื่อไว้ในทะเบียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือ  ประท้วงพร้อมแนบหลักฐานและการวางเงินประกัน  
จ านวน 100  บาท  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน  24  ชั่วโมง  หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน 
  ข้อ  29  คณะกรรมการพิจารณาค าประท้วงจะด าเนินการพิจารณาค าประท้วงโดยเร็วและค า
ตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาค าประท้วงถือเป็นเด็ดขาด   จะอุทธรณ์ใด  ๆ   ไม่ได้ 

หมวด  15                                                                                                                                                            
ว่าด้วยบทลงโทษ 

  ข้อ  30  การประท้วงหากคณะกรรมการพิจารณาค าประท้วงแล้วเป็นผล  ทีมที่ถูกประท้วงจะ
ถูกปรับเป็นแพ้ทุกครั้งที่แข่งขันผ่านมา  และริบเงินประกันทีม  พร้อมสั่งตัดสิทธิผู้ควบคุมทีมเป็นเวลา  1  ปี  
โดยคณะกรรมการพิจารณาค าประท้วง เป็นผู้พิจารณา 

ข้อ  31  ใบเหลือง  1  ใบ  จะถูกปรับ  50 บาท  ใบแดง  1  ใบ  จะถูกปรับ  100  บาท 
โดยหักจากเงินประกันทีม และการสะสมใบเหลืองใบแดงมีผลตลอดการแข่งขันไม่มีการยกเลิก  
  ข้อ 32  ให้นักกีฬาฟุตซอลทุกทีมเข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล
ต าบลบางจากคัพ ครั้งที่ 9  ประจ าปี 2557 ทีมใดไม่เข้าร่วมจะถูกปรับเงิน จ านวน 300 บาท จากเงินประกัน
ทีม 

 

หมวด  16 

ว่าด้วยหน้าที่ของผู้ควบคุมทีมและฝึกสอน 

  ข้อ  33  ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือจับสลากแบ่งสาย  และรับทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ   จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   ในวันที่  26 มีนาคม 2557   เวลา  10.00   นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบางจาก 
  ข้อ  34  มติที่ประชุมในการจับสลากของผู้จัดการทีมหรือตัวแทน  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบนี้  ข้อใดขดัหรือขัดแย้งกับมติที่ประชุมให้ถือตามมติที่ประชุม 

ประกาศ   ณ  วันที่    3   มีนาคม   พ.ศ.   2557 

                                                                   
    ( นายโสภิต  ชูพงศ์ ) 

        นายกเทศมนตรีต าบลบางจาก 
 
 

 

 



 

ใบสมัคร “รุ่นเยาวชน” 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “กีฬาต้านยาเสพติด”  ครั้งที่   9/2557 

ระหว่างวันที่  1 - 10  เมษายน  2557 

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

  ข้าพเจ้า………………………………………..…….............................….อายุ……………………..…..…….ปี    

อยู่บ้านเลขท่ี………..…….……หมู่ที่ …….……..….ต าบล…………………………………………อ าเภอ ….……...……………… 

จังหวัด ………….............................….................………………โทร……………………..………………………………………….. 

  ขอส่งทีมฟุตซอล  ชื่อทีม……………………………………………....………………………………….………… 

เข้าร่วมการแข่งขัน   พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 
                     1. บัญชีรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ“กีฬาต้านยาเสพติด”ครั้งที่ 9/2557 
  2.  เอกสารยืนยันนักกีฬา (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) ของนักกีฬาและผู้จัดการทีม 
และข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการแข่งขันดีแล้วและจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(…………………………..………………) 

ผู้จัดการทีม 

เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

บัญชีรายช่ือนักกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “กีฬาต้านยาเสพติด”   ครั้งที่ 9/2557 

“รุ่นเยาวชน” 

ชื่อทีม………………………………………………………………… 

รายช่ือนักกีฬา 

1.   ........................................................................................................................ ............................................ 

2.   ........................................................................................................................ ............................................ 

3.   ....................................................................................................................................................................  

4.   ........................................................................................................................ ............................................ 

5.   ........................................................................................................................ ............................................ 

6.   ....................................................................................................................................................................  

7.   ........................................................................................................................ ............................................ 

8.   ........................................................................................................................ ............................................ 

9.   ....................................................................................................................................................................  

10.   ....................................................................................................................... ........................................... 

11.   ....................................................................................................................... ............................................. 

12.   ..................................................................................................................................................................  

ค ารับรองของผู้สมัคร 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความข้างต้นเป็นความจริง   พร้อมปฏิบัติตามกติกาและระเบียบการ
แข่งขัน   จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ   หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันและหลังการ
แข่งขัน 

         
        ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดการทีม 

(…………………..…………………….…………) 

เบอร์โทรศัพท์........................................................ 

 

 



 

ใบสมัคร “รุ่นประชาชน” 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “กีฬาต้านยาเสพติด” ครั้งที่   9/2557 

ระหว่างวันที่   1 - 10  เมษายน  2557 

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

  

         ข้าพเจ้า……………………………………..………………………………….อายุ……...........................…….ปี    

อยู่บ้านเลขท่ี…………………….……หมู่ที่ …….…….ต าบล…………………….……………อ าเภอ ….….........………………… 

จังหวัด ………………………………………………………………โทร…………………………………..………………………………….. 

  ขอส่งทีมฟุตซอล  ชื่อทีม……………………...…………………………………………………………………… 

เข้าร่วมการแข่งขัน   พร้อมนี้ได้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 
                     1. บัญชีรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “กีฬาต้านยาเสพติด”ครั้งที่ 9/2557 
  2.  เอกสารยืนยันนักกีฬา (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) ของนักกีฬาและผู้จัดการทีม 
และข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการแข่งขันดีแล้วและจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(………………………….............………………) 

ผู้จัดการทีม 

เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือนักกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจากคัพ “กีฬาต้านยาเสพติด”  ครั้งที่   9/2559  

“รุ่นประชาชน” 

ชื่อทีม………………………………………………………………… 

รายช่ือนักกีฬา 

1.   .................................................................................................................................. .................................. 

2.   ........................................................................................... ......................................................................... 

3.   ........................................................................................................................ ............................................ 

4.   .................................................................................................................................... ................................ 

5.   ............................................................................................. ....................................................................... 

6.   ........................................................................................................................ ............................................ 

7.   ...................................................................................................................................... .............................. 

8.   ............................................................................................... ..................................................................... 

9.   ........................................................................................................................ ............................................ 

10.   ....................................................................................................................................... ........................... 

11.   ................................................................................................. ................................................................... 

12.   ....................................................................................................................... ........................................... 

ค ารับรองของผู้สมัคร 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความข้างต้นเป็นความจริง   พร้อมปฏิบัติตามกติกาและระเบียบการ
แข่งขัน   จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ   หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันและหลังการ
แข่งขัน 

         
        ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดการทีม 

(…………………..……………………..………) 

เบอร์โทรศัพท์........................................................ 


