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ระเบยีบการแข่งขันฟตุซอล 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

*********************** 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ  อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ    ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา  นายรัศมี  จินดามัย   
      สถานที่ติดต่อ   154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

       โทร.  02 – 2140120 ต่อ 3030,  02-2142256  โทรสาร   02 – 2141807-8 
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา   บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง  
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา                    
 กรรมการ                  บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง  
 กรรมการและเลขานุการ   บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
         3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553     
        3.2  กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)       
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว                              
         3.3  การลงโทษเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่ละเมิดระเบียบ และข้อบังคับการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ให้คณะกรรมการเทคนิคการกีฬาเป็นผู้สั ่งลงโทษ   
และแจ้งการลงโทษน้ัน  ต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เพ่ืองดเบ้ียเลี้ยง     
และตัดสิทธิตามข้อบังคับฯ ต่อไป  
4.  ประเภทการแข่งขัน  
            การแข่งขันประเภทนี้ เ รียกว่า “การแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 34  
ประจํา ปี 2556 ” จะทําการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556   ณ จังหวัดแพร่  
   4.1 ประเภททีมชาย 
   4.2 ประเภททีมหญิง 
5.  จํานวนนกักฬีาและเจา้หน้าที ่
       1  ในรอบคัดเลือกระดับเขต ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน
ได้ไม่ เกิน 14  คน แต่ไม่ น้อยกว่า 10 คน และผู้ควบคุมทีมทีมละ 3 คน และในการแข่งขันแต่ละคร้ัง 
ของทุกทีมที่มีการแข่งขันในแต่ละวัน มีสิทธิส่งรายช่ือนักกีฬาลงแข่งขันได้จํานวนครั้งละไม่เกิน 12 คน โดยให้มีผู้เล่น 
ในสนามไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นสํารองไม่เกิน  7 คน                                                                                                    
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        2  ในการแข่งขันระดับประเทศ  (กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 )ให้แต่ละจังหวัดที่ผ่านการ
คัดเลือกระดับเขต  ยืนยันรายช่ือนักกีฬา จํานวน 12 คน แต่ไม่น้อยกว่า10 คน  ตามระยะเวลาที่ กรมพลศึกษา 
กําหนดไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนการแข่งขันระดับประเทศ (ตามใบส่ง ENTRY FORM BY NAME)  
6.  คณุสมบตัิของผู้เขา้ร่วมการแข่งขัน 
  6.1  คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา) 
          นักกีฬาที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
         1.  เป็นนักกีฬาที่มี สัญชาติไทย  อายุ  18  ปี  ( เกิดปีพุทธศักราช  2537 เป็นต้นไป ) 
         2.  ให้เป็นไปตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2553  
         3.  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจําทีม ที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องไม่อยู่ในระหว่างที่ สหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) หรือ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย  (A.F.C.) หรือ  สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซี่ยน (A.F.F.) หรือสมาคม
ฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.)  หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย  (S.A.T.)  หรือ กรมพลศึกษา ลงโทษห้ามเข้า
แข่งขันหรือพักการแข่งขัน ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษน้ี ไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมที่เข้าแข่งขันคร้ังน้ีไม่ว่า
ประการใด ๆ 
         4.  นักฟุตซอลชายและหญิง ในนามของทีมฟุตบอลชาติไทยหรือ ทีมฟุตบอลเยาวชนชาติไทย   
สามารถลงแข่งขันได้   
    6.2  สิทธิของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน   
           1  การแข่งขันระดับเขต  สิทธิในการสมัครทีมเข้าแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะดําเนินการ
จัดการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 10 เขต ในแต่ละเขตประกอบด้วยจังหวัดต่างๆในเขต มีสิทธิส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วม 
การแข่งขันในนามของจังหวัด ได้จังหวัดละ 1 ทีม ตามประกาศของ กรมพลศึกษา 
          2  การแข่งขันระดับเขต 10 เขต  เป็นการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมตัวแทนภายในเขต โดยให้สิทธิ      ทีม
ชนะเลิศของเขตทั้ง 10 เขต จะได้รับสิทธิเป็นทีมตัวแทนภายในเขตเข้าแข่งขันฟุตบอลในกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดแพร่            
         3  การแข่งขันระดับประเทศ  (กีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 ) 
   ทั้งประเภทชายและประเภททีมหญิง 
              ทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับประเทศ (กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 34) ประกอบด้วย      
เขตต่างๆ จํานวน 12 ทีม  คือ              
           (1)  ทีมชนะเลิศฟุตซอลชายหรือหญิงในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ   คร้ังที่ผ่านมา แต่หากทีมชนะเลิศ
เป็นทีมจากกรุงเทพมหานคร  หรือเป็นทีมจังหวัดเจ้าภาพ ก็ให้สิทธิทีมรองชนะเลิศในปีที่ผ่านมาแทน 
          (2)  ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2554        
ทีมจังหวัดแพร่   
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1การดําเนินการแข่งขัน 
       1.คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต มีหน้าที่ดําเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจน
ควบคุม การดําเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันน้ี  ในเขตของตนเองและหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้
ระบุไว้ในระเบียบ การแข่งขันน้ีให้คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต พิจารณา  และดําเนินการให้เสร็จสิ้นไป  และ
รายงานให้คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันทราบภายหลัง        
      2.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต มีอํานาจในการที่จะพิจารณาการ
ตัดสิทธิทีม ที่ไม่ดําเนินการตามระเบียบการแข่งขันน้ี  เช่นไม่ส่งรายช่ือและรูปถ่ายของผู้เล่นในวันสมัครฯ โดยไม่จัดทีม



- 77 - 
 

เข้าทําการแข่งขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบ      
การแข่งขันน้ี จนเป็นเหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน 
       3.คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต  มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกําหนดเวลาในการ
แข่งขัน ในเขตของตน หรือการแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพ่ือความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีกําหนดให้ทําการแข่งขันก็ได้แต่
จะทําให้ทีมหน่ึงทีมใด ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์มิได้ 
       4.การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
                 4.1  การแข่งขันในแต่ละเขต  กําหนดให้จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน  ดังนี้ 
                              ก.  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  4  สาย  ให้ทําการจับสลากเข้าสายตามปกติ 
                              ข.  กรณีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  ให้ทําการจับสลากเข้าสายตามปกติ 

     4.2  การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันของแต่ละเขต  ให้ทีมที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
ของเขตน้ันๆ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าสายหน่ึงสายใดและมีสิทธิที่จะเลือกแข่งขันเป็นคู่เปิดสนามได้  

     4.3  การแข่งขันระดับประเทศ  (กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34)    
  กําหนดให้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอล  ดังต่อไปนี้ 

ก.  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  4  สาย  สายละ 3 ทีม 
ข.  ทีมชนะเลิศฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 33   อุบลราชธานีเกมส์  

(ชาย ทีมเขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ หญิง ทีม เขต 7 จังหวัด สุพรรณบุรี)ให้จับ
สลาก  เป็นทีมยืนในสายหน่ึงสายใดก่อน แต่ต้องไม่อยู่ร่วมสาย  กับทีมจังหวัดที่เป็น
ตัวแทนภายในเขตเดียวกัน 

                           ค.  จับสลากแยกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตัวแทนภายในเขตแต่ละเขตให้อยู่แยกสายกัน 
ง.  ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ( เขต 3 จังหวัดแพร่) มีสิทธิที่จะ

เลือกเข้าอยู่ในสายหน่ึงสายใดได้                 
จ.  ดําเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน    

   5.  การจัดให้มีการแบ่งสาย และการแข่งขันพบกันหมดในสาย เมื่อหมดเวลาแข่งขันในแต่ละคู่ ถ้ามีผล
คะแนนเสมอกัน ให้ทําการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ ตามกติกา ให้ใช้วิธีนับคะแนนของการแข่งขัน 
มารวมกัน ถ้าทีมที่เข้าแข่งขัน มีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาลําดับของทีมซึ่งจะดําเนินการจับสลากหา
ลําดับของทีม เมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายน้ันๆ ได้เสร็จสิ้นลง โดยให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
หรือ คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต และเจ้าหน้าที่ ซึ่งไปดําเนินการแข่งขันอยู่เป็นผู้ดําเนินการจับสลากหา
ลําดับของทีมต่อไป  สําหรับทีมที่จะต้องจับสลาก หากไม่มีผู้ แทนที่ ไ ด้รับมอบหมายมาทําการจับสลาก  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขตหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการมีสิทธิ 
ที่จะเชิญบุคคลใด มาทําการจับสลากแทนก็ได้ และทีมน้ันๆ จะต้องยอมรับผลการจับสลากน้ัน                                             

    สําหรับการนับคะแนน  มีหลักเกณฑ์  ดังน้ี 
    -  ทีมที่ชนะได้    3    คะแนน 
    -  ทีมที่แพ้ได้      0   คะแนน 
6.  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที  พักระหว่างคร่ึงไม่เกิน 10  นาที 
7.  อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง(ไม่เกิน1นาที)หากไม่ใช้สิทธิการขอเวลานอกในคร่ึงเวลาแรก 

จะไม่สามารถ นําไปทดแทนในคร่ึงเวลาหลังได้ 
8.  การจัดกําหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน 

เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขตได้ประกาศไปแล้ว ทุกทีมจะต้องปฏิบัติ
ตามทุกประการ            
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   9.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต จะเลื่อน การแข่งขัน 
ของคู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ ทําการแข่งขันได้ตามความเห็น 
ของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเช่นน้ี ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ หากจะเลื่อนโดยเหตุอ่ืน นอกจากที่กล่าวน้ี จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน  
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
         10.  กําหนดการแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต  
ได้กําหนดไว้ทีมต่าง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

    11.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทําการแข่งขันที่ต้องยุติการแข่งขัน เน่ืองจากสภาพสนาม ดินฟ้าอากาศ 
ไม่เอ้ืออํานวยต่อการแข่งขันหรือเรื่องสุดวิสัยที่เกิดขึ้น เป็นอํานาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณา ดังน้ี 

   -  ให้ทําการแข่งขันในเวลาที่เหลืออยู่ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะกําหนด วัน เวลา สถานที่ 
แล้วแจ้งให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ โดยคงไว้ซึ่งใบเหลืองและใบแดง  นักกีฬาไม่สามารถใช้สิทธ์ิในการพักการแข่งขันได้ 
   12.  หากมี ปัญหาใดนอกเหนือจากที่ ระบุไ ว้ในเรื่องของกําหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต เป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณา       
ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้ 
   7.2 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน ตามใบสมัคร ของกรมพลศึกษา จัดส่งให้และให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553  
   1.  จังหวัดที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันให้ย่ืนความจํานง โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้
ครบถ้วนตามแบบใบสมัครเข้าแข่งขัน ใบสมัครดังกล่าวต้องส่งพร้อมหลักฐานอีก 3 ข้อดังต่อไปนี้  
     1.1 ทะเบียนรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามคุณสมบัติในข้อ 5. และข้อ 7. จํานวนไม่เกิน 12 คน
เรียงตามลําดับหมายเลขที่ส่งเข้าแข่งขัน  พร้อมทั้งลายเซ็นนักกีฬาที่แท้จริง (ซึ่งลายเซ็นน้ีจะใช้ตรวจสอบในระหว่างที่
แข่งขันหากลายเซ็นไม่เหมือนกันก็จะตัดสิทธิการลงแข่งขันของนักกีฬาผู้น้ันตลอดการแข่งขัน) พร้อมกับรายช่ือ
เจ้าหน้าที่ประจําทีมที่ไม่ขาดคุณสมบัติจํานวน  3  คน                                                                                            
              1.2  รูปถ่ายของนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ ช่วยผู้ฝึกสอน ขนาด 2 น้ิว(5 ซม .)  
จํานวนคนละ 3 รูป  เป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  โดยถ่ายใบหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและเขียนช่ือ - นามสกุล   
(ตัวบรรจง) พร้อมทั้งช่ือของจังหวัดที่ส่งทีมเข้าแข่งขันและหมายเลขที่จะใช้แข่งขัน (เช่น นายกอ  ขอสกุล หมายเลข 11  
จังหวัดแพร่หรือ นาย ขอ  กอสกุล  ผู้จัดการทีมจังหวัดแพร่)  ไว้ด้านหลังรูปทั้ง 3 รูป 
              1.3  บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารบัตรดังกล่าวมาด้วยเมื่อๆตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วจะคืนบัตรตัวจริงให้ (ไม่รับใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่ไม่มีรูปถ่าย)                        
      2.จังหวัดที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตซอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้กําหนดไว้  
ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 3  คนในสนาม ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้ว  
จะต้องลงสนามทําการแข่งขัน  ตามเวลาที่กําหนดหากทีมหน่ึงทีมใด ไม่ลงทําการแข่งขันตามเวลาที่กําหนดหรือผละออก
จากการแข่งขัน  ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หรือ หากไม่พร้อมจะลงสนามทั้ง  2 ทีม  ให้ปรับเป็น
แพ้ทั้งคู่ พร้อมทั้งให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา และยกเลิกรายการแข่งขันต่อไป 
      3.  ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงทําการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลา
การแข่งขัน  หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการท่ีคณะกรรมการกําหนดถือว่าทีมน้ันผิดมารยาทอย่างร้ายแรง   
ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ ในครั้งน้ัน อาจพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปด้วย 

  4.  ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันน้ัน ส่งบัญชีรายช่ือนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ โดยลําดับ
หมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งช่ือนักกีฬาลง แข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 5 คน  
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และผู้เล่นสํารองไม่เกิน 7 คน การส่งรายช่ือน้ีต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการ
แข่งขันเขต หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ช่ัวโมงของทุกวัน 
ที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคู่น้ัน ๆ   
   5.  ถ้าปรากฏหลักฐานว่าชุดของจังหวัดใดส่งช่ือ  หรือนามสกุลผู้เล่นปลอมส่งบัญชีรายช่ือที่มีลายเซ็นช่ือ 

ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  หรือผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบน้ี  ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้โดยให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขตประกาศระบุ ความผิด ทั้งถอนสิทธิทีม 
ของจังหวัดน้ันออกจากการแข่งขัน และให้คณะกรรมการอํานวยการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทยพิจารณา
ลงโทษตามข้อบังคับ  ต่อไป             

   6.  คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายช่ือนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต หรือเจ้าหน้าที่ได้ 

    7.  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้ตลอดเวลา (ยกเว้นระหว่างการขอเวลานอก 1 นาที) 
    8.  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี  
การละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ(ใบเหลือง) นักกีฬาคนใดได้ใบเหลือง 2 คร้ัง จะติดต่อกันหรือไม่ก็
ตาม ให้งดลงทําการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 คร้ัง หรือผู้ตัดสิน ให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิด
อย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 คร้ัง ในกรณีที่เกิดมีเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาท และ ชกต่อยกัน  ให้
งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 2 คร้ัง หรือ ตลอดรายการแข่งขันตามกรณีโทษที่คณะกรรมการฯเห็นสมควร และนํา
เรื่องเสนอให้คณะกรรมการอํานวยการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเพิ่มโทษตามควรแก่กรณี ตามระเบียบ  
ต่อไป            

   9.  นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึง เจ้าหน้าที่ทีม 
ที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ  จะมีผลติดต่อสืบเน่ืองไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย 

   10.  ระเบียบการพิจารณามารยาท  วินัย  และ ข้อประท้วง ที่สมาคมฯและ กรมพลศึกษา ประกาศใช้แล้ว
เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบการแข่งขันน้ี  ทีมที่เข้าแข่งขัน  เจ้าหน้าที่  นักกีฬา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

    11.  ทีมใดที่ไม่ได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป  จะต้องเดินทางกลับในวันถัดไป 
     12.  การถอนทีมออกจากการแข่งขัน  จะกระทํามิได้  เมื่อถึงกําหนดวันแข่งขันเริ่มข้ึนของแต่ละภาค 

การไม่ไปแข่งขันตามกําหนดการแข่งขัน  โดยอ้างการถอนทีมให้ลงโทษ ตามข้อบังคับของ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553  หมวด 11 การรักษามารยาท  ข้อ 3 การไม่ลงแข่งขัน 
   13.  การปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
น้ี การพิจารณาโทษของนักกีฬา และ ทีมที่เข้าแข่งขัน หรือพิจารณาการกระทําอันใดที่มีการละเมิด ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ใน
ระเบียบน้ี  รวมทั้งการพิจารณารายงานของผู้ ตัดสินที่มี เหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขันให้เป็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการฯ  ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ หรือรองประธาน กับกรรมการ อีกอย่างน้อย 5 คน เป็นผู้พิจารณาผล
ของการพิจารณานั้นเป็นสิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันน้ี  ผู้แทนจังหวัด เจ้าหน้าที่ นักกีฬา 
ของทีมที่เข้าแข่งขัน  จะต้องทราบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบ ระเบียบฯนี้ด้วยประการใด ๆ มิได้ 
   7.3  การแต่งกายของนักกีฬา 
         1.  ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประตู) ตามแบบเคร่ืองแต่งกาย สี
ของเสื้อ, กางเกง และถุงเท้า ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งในการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน และห้ามใช้
ชุดแต่งกายสีดํา และต้องติดหมายเลขประจําตัวทางด้านหน้า และหลังเสื้อพร้อมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขัน 
 ให้ชัดเจนตามท่ีได้ระบุ หมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร โดยหมายเลขท่ีหน้าอกเสื้อ และที่ขากางเกง  
ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม.ส่วนด้านหลังเสื้อต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 25 ซม.ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือติด
หมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีเหตุอันควรหากลงไปแข่งขัน และมีผู้ประท้วง  
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ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ และไม่จัดให้ทําการ
แข่งขันในรอบต่อไป  ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงทําการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว 

       2. การจะมีเครื่องหมายการค้า  คําโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่ช่ือของจังหวัด 
เป็นที่ประจักษ์เกินกว่า 16  ตารางน้ิว ไม่ได้  อนึ่งชุดที่ใช้ในการแข่งขันห้ามนําตราหรือเคร่ืองหมาย การค้าที่เป็น
การประชาสัมพันธ์การขาย  หรือ เกี่ยวกับการให้สูบบุหรี่ ใส่ลงทําการแข่งขัน        
  3.  ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีช่ืออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขันทั้งน้ีโดยการพิจารณา
ของผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ในคู่น้ันๆ  

4.  ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด  ต้องติดเคร่ืองหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน   
  7.4  มารยาทของนักกีฬา 
   ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติ 
ตามกติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  และระเบียบการแข่งขันฟุตซอลของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  การละเมิดกติกาการแข่งขันหรือระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขัน 
ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้มีการพิจารณาโทษ  ตามระเบียบการพิจารณามารยาท  วินัย และ ข้อประท้วง 
และบทลงโทษของสมาคมฯและ กรมพลศึกษา และให้เสนอคณะกรรมการอํานวยการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
พิจารณาโทษตามข้อบังคับอีกช้ันหน่ึง 
8.  การประท้วง 

   ให้ดําเนินการประท้วงเฉพาะเร่ืองเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ช่ัวโมง นับต้ังแต่หมดเวลาการแข่งขัน 
ของคู่น้ันๆ ผู้ที่ลงนามในการประท้วง ต้องเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาของจังหวัดนั้นๆ หรือ ผู้แทนของจังหวัดน้ันๆ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าคณะนักกีฬาของจังหวัดน้ันๆ หรือผู้แทนของจังหวัดน้ันๆ เป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมด้วยวางเงินประกันการประท้วงจํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) เงินน้ีจะคืนให้เมื่อการประท้วง 
เป็นผลสําหรับการประท้วงเร่ืองคุณสมบัติผู้เล่นให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น   
10.  รางวัลการแข่งขนั 
          ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2553    

  - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  อุปกรณ์การแข่งขัน 
   ลูกฟุตซอล  ที่ใช้ในการแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ให้ใช้ลูกฟุตซอลที่สหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้การรับรอง หรือ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.) ให้การรับรองหรือ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  (S.A.T.)  ให้การรับรอง  หรือ กรมพลศึกษาให้การรับรอง     
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12.  กําหนดการแข่งขัน 
           การแข่งขันฟุตซอล  ประเภท ชาย และ ประเภท หญิง ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 34  
ณ จังหวัดแพร่ จะทําการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2556 
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