
ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล ชาย  
อายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  ระเบียบการแข่งขัน    
 ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล นักเรียนชาย 
รุ่นอายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  ประเภทการแข่งขัน    
 รุ่นอายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
3.  คุณสมบัติเข้าแข่งขัน    
 นักกีฬาฟุตซอลที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นชาย สัญชาติไทย   
  3.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ดังนี้ 
   3.2.1 ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2549 
   3.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2546 
   3.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2543 
  3.3 การนับอายุของผู้เข้าสมัคร นับถึงปี พ.ศ. 2561 
  3.4 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันในสังกัดของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
  3.5 นักกีฬา 1 ทีม สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 
  3.6 โรงเรียนทุกสังกัด  
  3.7 เมื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่แล้ว นักกีฬาสามารถรวมเป็นทีมเขตพ้ืนที่ส่งแข่งระดับภาคได้  
4.  หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.1 ใบสมัคร โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 4.2 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลและเจ้าหน้าที่ ตามคุณสมบัติในข้อ 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน และ

ไม่เกิน 15 เรียงตามล าดับหมายเลขท่ีส่งแข่งขัน พร้อมทั้งลายเซ็นของนักกีฬาฟุตซอลที่แท้จริง และเจ้าหน้าที่ประจ าทีม
ไม่ขาดคุณสมบัติ 

4.3 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
จากผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา 

 4.4 ใบรับรองว่านักกีฬาปัจจุบันก าลังศึกษาในสถานศึกษาและติดรูปถ่ายพร้อมประทับตราสถานศึกษา 
(ปพ.1) 
 
 
 
 
 



  4.5 ใบรับรองของผู้ปกครอง 
 4.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 

ในวันแข่งขัน 
  ระดับภาค ลงนามโดย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ระดับชาติ ลงนามโดย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่  ตัวแทนภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  การสมัครเข้าแข่งขัน  
 5.1 ระดับเขตพ้ืนที่ สมัครตามทีเ่ขตพ้ืนที่ก าหนด  
 5.2 ระดับภาค สมัครหรือส่งหลักฐาน ตามที่เขตพ้ืนที่ ตัวแทนภาคก าหนด  
 5.3 ระดับชาติ สมัครหรือส่งหลักฐาน ตามที่ สพฐ ก าหนด  

 6.  ก าหนดการแข่งขัน   
  6.1 สถานที่แข่งขัน ตามที่ สพฐ ก าหนด   
  6.2 จบัฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ประชุม กติกา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม ตามที่ สพฐ ก าหนด  
  6.3 เริ่มการแข่งขัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 
  6.4 เวลาเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   
  6.5 แข่งแบบพบกันหมดในสาย เอาที่ 1 และ ที่ 2 มาไขว้น้อคเอ้าท์ จนหาผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
ตามล าดับ 
 7. การด าเนินการจัดการแขง่ขัน 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือก าหนดเวลาในการแข่งขัน  
หรือการแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนดให้ท าการแข่งขันได้ โดยมิท าให้ทีมหนึ่งทีมใด 
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ 
 8. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง    
  รุ่น 12 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
  รุ่น 15 ปี และ 18 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
 9.  อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง  (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลา
แรกจะไม่สามารถน าไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้ 
 10.  ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ก าหนดไว้   
  ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ก าหนดไว้ ทีมต่าง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 11.  หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุ    
  ในเรื่องของการก าหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้ 
 12.  กติกาและการตัดสิน 
  12.1  ซึ่งสมาคม ฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 
  12.2  ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในการแข่งขันนั้น  
การตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 
 



 
 13.  ทีมฟุตซอลที่ได้เข้าร่วมท าการแข่งขันจะต้องไปแข่งขันตาม วัน เวลา และสนามแข่งขัน ตามที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก าหนด    
  ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และทีมใดมาถึงสนาม 
แข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันภายในเวลาที่ก าหนดให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน 
ทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งทีม 
 14.  ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งบัญชีรายชื่อ 
ผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน    
  โดยล าดับหมายเลขให้ตรงตามเลขที่ได้สมัครไว้ตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อวันแข่งขัน โดยให้มีผู้เล่นลง
สนามแข่งขันได้  5 คน และผู้เล่นส ารอง 7 คน 
 15.  ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่ง ช่ือ หรือ นามสกุล ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขันฯ  
นี้ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 16.  ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน 
  ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน ซึ่งก าลังด าเนินการแข่งขันอยู่นั้น หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขัน 
ต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 17.  คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน 
  คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ 
ตลอดระยะเวลาในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลีย่นกลับไปเล่นได้อีก 
 18.  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างท าการแข่งขัน 
  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างท าการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดระยะเวลา 
ในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก 
 19.  ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอ านาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระท าผิด หรือ มีพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการไม่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  ผู้ตัดสินมีอ านาจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการลงโทษต่อไป 
 20.  ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน 
 21.  การประท้วง 
  21.1  ทีมใดประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่น หรือเรื่องอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ยื่นประท้วงค าประท้วงนั้น  
จะต้องมีข้อความชัดเจนและมีหลักฐานประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการการแข่งขัน การประท้วงนี้สามารถประท้วง
ได้ตั้งแต่เริ่มท าการแข่งขันรอบนั้น ๆ จนกระทั้งถึงภายในเวลา 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  
ของการแข่งขัน พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วง จ านวน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 



 
  21.2  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วงแล้ว ผู้ยื่นประท้วงต้องเป็นผู้จัดส่ง 
ส าเนาหนังสือประท้วงนั้นให้ทีมที่ถูกประท้วงทราบทันทีที่ได้ยื่นประท้วง และให้ทีมที่ถูกประท้วงนั้นชี้แจงเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากทีมที่ถูกประท้วงนั้น ไม่ชี้แจงอย่างใดตามเวลาที่
ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัดสินค าประท้วงนั้นตามระเบียบการพิจารณาฯ เอง 
  21.3   การประท้วงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศนั้น คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาหลังจากการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านพ้นแล้ว 
 22.  รางวัลการแข่งขัน 
  22.1  รางวัลชนะเลิศ แต่ละรุ่นได้รับถ้วยรางวัล 
  22.2  รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเหรียญรางวัล ทอง  
เงิน ทองแดง ตามล าดับ 
  22.3  ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร  
  22.4  เงินรางวัล (ถ้ามี) 
 
 
 
 

(นายสุนันทวิทย์  พลอยขาว) 
ประธานจัดการแข่งขัน 
โทร  ๐๘๑-๙๐๒๑๒๕๔ 
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