
 

 

ระเบยีบการแข่งขนักีฬาฟุตบอล 

1. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

 1.1 ให้ใช้ขอ้บงัคบัตามระเบยีบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายจงัหวดัเชียงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าด้วย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา  

 1.2 กตกิาการแข่งขนัฟุตบอลทุกประเภท ให้ใช้กตกิาการแข่งขนัฟุตบอล ของสหพนัธ์

ฟุตบอลนานาชาต ิ(FIFA) ซงึสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ 

2. คณุสมบติันักกีฬา 

 2.1 ตอ้งเป็นนกัเรยีนทเีรยีนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มโรงเรยีน

มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตอิงโขง สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศึกษา

เชยีงรายตามโรงเรยีนทสีงักดัเทา่นัน 

3. จาํนวนผู้เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 3.1 สง่รายชอืเขา้ร่วมการแขง่ขนัไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกนิ 25 คน 

 3.2 สง่รายชอืก่อนการแขง่ขนัแต่ละครงัไมเ่กนิ 25 คน 

4. ประเภทการแข่งขนั 

 4.1 ประเภททมีชาย รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี 

 4.2 ประเภททมีชาย รุ่นไม่จาํกดัอายุ 

 4.3 ประเภททมีหญงิ รุ่นไม่จาํกดัอายุ 

5. การจดัการแข่งขนั 

 5.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขนัตงัแต่ 6 ทีมขนึไป ให้แบ่งสายการแข่งขนัออกเป็น 2 สาย 

รอบแรกแข่งขนัแบบพบกนัหมดในสาย เพอืให้ทมีทมีคีะแนนเป็นท ี1 และท ี2 ของแต่ละสาย แข่งขนัใน

รอบต่อไป 

 5.2 หากทมีเข้าร่วมการแข่งขนัน้อยกว่า 6 ทมี ให้จดัการแข่งขนัแบบพบกนัหมด แล้ว

เอาคะแนนของทมีทดีทีสีุดเป็นทมีชนะเลศิ 

 5.3 ประเภททมีชาย รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี และประเภททมีหญงิ รุ่นไม่จํากดัอายุ ใช้เวลา

ในการแขง่ขนัครงึละ 30 นาท ีพกัไม่เกนิ 10 นาท ี

 5.4 ประเภททมีชาย รุ่นไม่จาํกดัอายุ ใช้เวลาในการแข่งขนัครงึละ 35 นาท ีพกัไม่เกนิ 10 นาท ี

 5.5 การแขง่ขนัในรอบรองชนะเลศิ แขง่ขนัแบบแพค้ดัออก ถ้าผลการแข่งขนัเสมอกนัให้

ใชว้ธิกีารเตะลูกโทษ ณ จดุโทษ เพอืหาผูช้นะ 

   ทมี 1A พบกบั ทมี 2B 

   ทมี 1B พบกบั ทมี 2A 

 5.6 รอบชงิชนะเลศิ ให้ทมีทชีนะในรอบรองชนะเลศิ เขา้แข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิและ

ทีมทีแพ้ในรอบรองชนะเลิศได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 ร่วมกนั ถ้าผลการแข่งขนัเสมอกนัให้ใช้

วธิกีารเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ เพอืหาผูช้นะ 

 



 

 

6. การนับคะแนน 

 ทมีชนะ ได ้ 3 คะแนน 

 ทมีเสมอ ได ้ 1 คะแนน 

 ทมีแพ ้ ได ้ 0 คะแนน 

7. การนับคะแนนในสาย 

 รอบแรกถ้าคะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ธิกีารจบัฉลาก เพอืหาทมี ท ี1 และท ี2 เขา้ไปแข่งขนัใน

รอบต่อไป 

8. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

 8.1 ทีมทีเข้าร่วมการแข่งขันต้องจัดชุดไปทําการแข่งข ันตามวัน เวลา สถานที ที

กรรมการกําหนด ชุดใดทมีผีูเ้ล่นน้อยกว่า 7 คน ใหป้รบัเป็นแพ้ หรอืทมีใดเลยกําหนดเวลาการแขง่ขนัไป

แลว้ 15 นาท ี ไม่ลงทาํการแขง่ขนั ใหป้รบัเป็นแพ ้และจะตอ้งลงทาํการแขง่ขนัในนดัต่อไปไดต้ามปกติ 

 8.2 ก่อนการแขง่ขนั ใหผู้จ้ดัการทมีสง่บญัชรีายชอืนักกฬีาทจีะลงสนามและกําหนดตวัผู้

เล่นทเีป็นตวัจรงิ 

 8.3 ผูเ้ล่นคนใดทถีูกคาดโทษ (ใบเหลอืง) จากผูต้ดัสนิรวม 2 ครงั จะตดิกนัหรอืไม่ตดิกนั 

จะถูกใหพ้กัการแขง่ขนัครงัต่อไป 1 ครงั และผูเ้ล่นคนใดถูกผูต้ดัสนิใหอ้อก (ใบแดง) จะถูกพกัการแข่งขนั

ครงัต่อไป 1 ครงั 

 8.4 นักกีฬาคนใดทีได้รับโทษให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครงั 

ลงทาํการแขง่ขนัใหป้รบัทมีนันแพใ้นเกมนัน 

 8.5 นักกฬีาต้องใส่สนับแขง้ตลอดเวลา ตอนตรวจครงัแรกก่อนลงสนามไม่มจีะไม่ให้ลง

ทําการแข่งขนั ระหว่างทําการแข่งขนักรรมการเหน็ว่าไม่สวมใส่ไวห้รอืถอดออกแลว้มาทําการแข่งขนั ผู้

ตัดสินสามารถตักเตือนและให้สวมใส่ พร้อมทงัคาดโทษ (ใบเหลือง)ทนัที แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตาม

สามารถคาดโทษ (ใบเหลอืง) ท ี2 กลายเป็นใหอ้อก (ใบแดง) ได ้แลว้แต่ดุลพนิิจของกรรมการ 

9. การเปลียนตวัผู้เล่นระหว่างการแข่งขนั 

 9.1 อนุญาตให้เปลยีนตวัผู้เล่นได้  ครงั ได้ไม่เกิน 5 คน ตามรายชอืผู้เล่นสํารองทไีด้

ยนืไวต้่อคณะกรรมการ ผูเ้ล่นคนใดทเีปลยีนตวัออกไปแลว้จะกลบัเขา้มาแขง่ขนัอกีไมไ่ด ้

 9.2 ผูเ้ล่นสาํรองจะเขา้ไปในสนามไดต้่อเมอืมกีารเปลยีนผูเ้ล่นโดยถูกต้องเท่านัน 

10. การแต่งกายของนักกีฬา 

 10.1 นักกีฬาทุกคนจะต้องมีชุดแข่งขนัทีมีสีเดียวกันตามกําหนดสีของแต่ละสถาบัน 

(ยกเวน้ผูร้กัษาประตู) และจะตอ้งมเีบอรท์เีสอืและกางเกง เบอร์เดยีวกนัทงัชุด หา้มหมายเลขซํากนัลงใน

สนาม 

 10.2 หวัหน้าทมีหรอืหวัหน้าชุดจะต้องสวมปลอกแขนของกปัตนัทมี โดยแต่ละทมีนํามา

เอง 

 10.3 ใหน้ักกฬีาต้องสวมใส่สนับแขง้ทุกครงัทลีงทําการแข่งขนั และแต่งกายใหเ้รยีบร้อย                

(ไม่มสีนับแขง้ ไม่อนุญาตใหล้งทาํการแข่งขนั) 

 10.4 หากสเีสอืเหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั ใหท้มีทมีชีอืหลงัใสเ่อยีมลงทาํการแขง่ขนั 



 

 

11. อปุกรณ์การแข่งขนั 

 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การแข่งขนัของเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักําหนด 

12. มารยาทของนักกีฬา 

 ตลอดเวลาการแข่งขนัทุกคนต้องประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นนักกีฬาทีด ีและต้อง  

ปฏบิตัติามกตกิาการแขง่ขนัฟุตบอล ของสหพนัธฟุ์ตบอลนานาชาต ิ(FIFA) ซงึสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ การละเมดิกตกิาการแขง่ขนัจนถงึกบัผูต้ดัสนิสงัยุตกิารแขง่ขนัใหถ้อืว่าเป็นความผดิรา้ยแรง ให้มกีาร

พจิารณาโทษตามระเบยีบ 

13. รางวลัการแข่งขนั 

 ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เรอืง ระเบยีบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา          

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าดว้ย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา         

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา   

 รางวลัท ี1 ถว้ยรางวลั และเกยีรตบิตัร 

 รางวลัท ี2 ถว้ยรางวลั และเกยีรตบิตัร 

 รางวลัท ี3 (ร่วม) เกยีรตบิตัร  

 13.1  ทีมทีได้รับรางวลัที 3 เป็นตัวแทนแข่งขนัฟุตซอล โดยทีมทีแพ้ ทีมทีชนะเลิศเป็น

ตวัแทนลําดบัท ี1 และทมีทแีพ ้ทมีรองชนะเลศิอนัดบัท ี1 เป็นตวัแทนลําดบัท ี2 

14. การประท้วง 

 14.1 การประทว้งคุณสมบตัิของนักกฬีา ใหย้นืประทว้งพรอ้มแนบเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษรในเวลา 3 ชัวโมงหลังจากจบการแข่งขันต่อประธานการจัดการแข่งขัน และคําตัดสินของ

คณะกรรมการชขีาดถอืเป็นทสีนิสุด 

 14.2 ผู้ทีสามารถยืนประท้วงได้ คือ ผู้จดัการทีม ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้แทนทีได้รับ

มอบหมาย พร้อมเงนิประกนัค่าประท้วงครงัละ ,  บาท ถ้าผลการประท้วงเป็นความจริงให้คืนเงิน

ประกนัค่าประท้วง แต่ถ้าไม่เป็นจรงิให้รบิเงนิค่าประท้วงนัน และให้ตกเป็นกรรมสทิธขิองคณะกรรมการ

ดาํเนินงานจดัการแข่งขนั 

 14.3 หา้มประทว้งคาํตดัสนิของกรรมการผูต้ดัสนิโดยเดด็ขาด 

15. หลกัฐานทีต้องแสดงก่อนการแข่งขนั 

 15.1 ใบรายชอืนักกฬีา 

 15.2 บตัรประจําตวัประชาชน กรณีนักกฬีาไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนให้แสดงหนังสือ

ความเป็นนักเรยีนจากทางโรงเรยีนฉบบัจรงิ 

16. ปัญหาอนืใด 

 ปัญหาอนืใดนอกจากนีให้อยู่ในอํานาจดุลยพนิิจของคณะกรรมการผู้ชขีาดและคําตดัสนิถอื

เป็นทสีนิสุด 


