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ระเบียบการแข่งขันกีฬาต าบล ”วิสัยใต้สานสัมพันธ์  ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑5 ประจ าปี 2563” 
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

ประเภทฟุตซอล 
******************* 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาต าบล”วิสัยใต้สานสัมพันธ์ ต่อต้าน
ยาเสพติด ครั้งที่ ๑5 ประจ าปี  2563”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน  
และประชาชนสนใจการเล่นกีฬา  อันยังให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ  มีทักษะการเล่นกีฬาให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น  รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติด  และเพ่ื อให้จัดการแข่งขันครั้งนี้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลส าเร็จดังวัตถุประสงค์  จึงได้ก าหนดระเบียบการแข่งขันฯ  ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบการแข่งขัน   เรียกว่า  “ระเบียบการแข่งขันกีฬาต าบล ” วิสัยใต้สานสัมพันธ์ 
ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจ าปี ๒๕63 
 ข้อ  2  กรรมการจัดการแข่งขัน หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  คณะกรรมการศูนย์
กีฬาต าบลวิสัยใต้  อบต.วิสัยใต้ และคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกีฬา 
 ข้อ  3  ประเภทการแข่งขัน   

ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) 
 ข้อ 4  ระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  4.1 ใช้ระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA  ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
  4.2  ใช้ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลกีฬาต าบล “วิสัยใต้สานสัมพันธ์  ต่อต้านยาเสพติด   
ครั้งที่  ๑5  ประจ าปี  2563” องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
 ข้อ 5  สิทธิในการสมัคร 
  5.1 สมัครในนามทีมใดก็ได้ (open ในต าบลวิสัยใต้) 
  5.2  เงินค่าประกันทีม ทีมละ - บาท 
 ข้อ 6  ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  สถานที่รับสมัคร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ระหว่างวันที ่3 สิงหาคม 
– 10 กันยายน 2563 ในวนัและเวลาราชการ พร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน  
 ข้อ 7  ก าหนดประชุมจับฉลากแบ่งสาย  
  การประชุมจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  
 ข้อ 8  คุณสมบัติของนักกีฬา 
  8.๑ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 
  ๘.๒ เป็นผู้มีภูมิล าเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่ในเขต  ต าบลวิสัยใต้  อ.สวี  จ.ชุมพร  ก่อนวัน
รับสมัครไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน  

8.3  นักกีฬามีรายชื่อได้เพียงทีมเดียวตลอดสิ้นสุดการแข่งขัน กีฬาต าบล”วิสัยใต้สาน
สัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑5 ประจ าปี  2563” 
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 ข้อ  9  หลักฐานในการสมัครเข้าแข่งขัน 
  9.1  ใบสมัครกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จ านวนไม่เกิน 10  คน ที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ 8 ตัวจริงจ านวน 5 คน ส ารองได้ไม่เกิน 5 คน  
  9.2  ทะเบียนนักกีฬา ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว คนละ 1 รูป 
  9.3  ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

9.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
9.5  หลักฐานอื่นใดนอกจากข้อ 9.3 – 9.4 (ถ้ามี) ที่แสดงว่านักกีฬามีคุณสมบัติตามท่ี 

ก าหนด 
 ข้อ  10  วิธีการจัดการแข่งขัน 
  10.1  การแข่งขันในรอบแรกจะใช้การแข่งขันแบบพบกันหมดของแต่ละสาย ทีมที่ได้
คะแนนล าดับที่  1  และ 2 เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไป โดยใช้วิธีนับคะแนนในการแข่งขัน โดยทีม
ชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน และแพ้ไม่มีคะแนน  (ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะจับฉลาก เพ่ือคัดเลือก
ทีมในล าดับที่ 1 และ 2 ของสายเพื่อเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ) 
  10.2  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  รอบชิงชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3) และรอบชิงชนะเลิศ 
หากผลการแข่งขันเสมอในรอบการแข่งขันปกติ จะใช้การเตะจุดโทษเพ่ือทีมชนะต่อไป 
 ข้อ  11  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 

- การแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆละ ๒0 นาที พักครึ่งระหว่างการแข่งขัน 5 นาที 
ข้อ 12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

  12.1 ทีมทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน จะต้องน าทีมเข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันด้วย (ทีมที่ร่วม
พิธีเปิดการแข่งขันจะได้รับคะแนนในการแข่งขัน 1 คะแนน) 

 12.2  ในกรณีเกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในกติกา  และการตัดสิน  การวินิจฉัยกรณีอ่ืนๆ  ให้
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน 

 12.3  ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะท าการแข่งขัน  ภายหลังเวลาที่ก าหนดไว้  
10 นาที  จะปรับเป็นแพ ้

 12.4  ทีมฟุตบอลที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมไปท าการแข่งขันตามวัน  เวลา  และสถานที่ได้
ก าหนดไว้  ในทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า  3  คน  ในสนามให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  ให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะ  (ชนะ  1  
ประตู)  หากไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขันทั้ง  2  ทีม  ให้ปรับแพ้ทั้งคู่ 

 12.5  ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  ทั้งเสื้อ  กางเกง  และถุงเท้า  
ยกเว้นผู้รักษาประตูที่ต้องสวมเสื้อที่ต่างจากผู้เล่นอ่ืน  ต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย  ต้องติดหมายเลข
ประจ าตัวด้านหน้า  ด้านหลังเสื้อ  ที่ขากางเกงไม่น้อยกว่า  10  ซ.ม. ส่วนด้านหลังเสื้อ  ไม่น้อยกว่า  25 ซ.ม.  
ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือแจ้งหมายเลขไม่ตรงตามทะเบียนใบสมัคร  หากลงแข่งขันและมีผู้ประท้วง  ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันปรับทีมนั้นเป็นแพ้  และไม่จัดให้ลงท าการแข่งขันในครั้งต่อไป  ยกเว้นได้แจ้งให้ผู้
ตัดสินทราบก่อนท าการแข่งขันและตัดสินได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

 12.6  ในกรณีที่เครื่องแต่งกายมีสีคล้ายคลึงกัน  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือผู้
ตัดสินด าเนินการให้ทีมใดทีมหนึ่ง  เปลี่ยนสี  เพ่ือความสะดวกในการตัดสิน 

 12.7  ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด  ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน 
 12.8  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้ตลอดเวลา ณ จุดเปลี่ยนตัว 
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12.9  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬา  
และเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี  การละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินลงโทษใบเหลือง  หากผู้ตัดสินลงโทษให้
ใบเหลือง  2  นัด  ติดต่อกันให้งดท าการแข่งขันในนัดต่อไป  1  นัด หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน  
(ใบแดง)  ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง  ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย  2  นัด  น าเรื่องเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณามารยาท  วินัย  และข้อประท้วงพิจารณาเพิ่มโทษตามควรแก่กรณี 

 12.10  การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน  ผู้จัดการทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
ต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทุกประการ  ไม่ว่ากรณีใดๆจะอ้างว่าไม่รู้  ไม่ทราบ  กฎระเบียบกติกา   
ข้อปฏิบัติในการแข่งขันไม่ได้ 

12.11 ผู้จัดการทีมแต่ละทีมต้องควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ประจ าทีม กองเชียร์ให้เชียร์ด้วย 
ความสุภาพเรียบร้อย 

ข้อ  13  การประท้วง 
 13.1 การประท้วงให้กระท าได้เฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  ตามคุณสมบัติข้อ 8

เท่านั้น  (ไม่อนุญาตให้ประท้วงผลการแข่งขันได้) โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องแนบหลักฐานการ
ประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

13.2 การประท้วงกระท าได้ภายในเวลา ๑๕ นาที ก่อนและหลังการแข่งขันของแต่ละคู ่
พร้อมทั้งแนบเงินประกันการประท้วง ครั้งละ ๕00 บาท หากผลการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้ และ
หากไม่เป็นผลคณะกรรมการจะริบเงินประกัน คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง การประท้วงให้ยึดถือ
การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นการสิ้นสุด 

 13.3  การประท้วงการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศให้ประท้วงก่อนการ
แข่งขัน 15 นาที และยึดการปฏิบัติการประท้วงตาม ข้อ 13.1  และ 13.2 โดยอนุโลม 

ข้อ 14  บทลงโทษ 
 14.1  หากกรรมการจัดการแข่งขัน ตรวจสอบหรือมีการประท้วงแล้วพบว่า ทีมใดปลอม

แปลงเอกสาร เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เล่น หรือตัวผู้เล่น ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และให้ออกจากการแข่งขัน
ตลอดการแข่งขัน  

ข้อ 15  ก าหนด  วัน  เวลา  และสนามที่ใช้ในการแข่งขัน 
- แข่งขันในวันเวลาและสถานที่ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด  (ตามตาราง

การแข่งขัน) 
ข้อ 16 รางวัลในการแข่งขัน 
 16.1  ชนะเลิศ    ได้รับรางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ 
 16.2  รองชนะเลิศอันดับ 1  (ที่ 2)   ได้รับรางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ 
 16.3  รองชนะเลิศอันดับ 2  (ที่ 3) ได้รับรางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ 
ข้อ  17  ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ...........................................................  
  (นายเกรียงศักดิ์ เม้งหิ้นติ๋ว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
         ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 


