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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการจดัการแข่งขันฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 8  พ.ศ. 2556 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดบัอาชีวศึกษาจังหวดั อาชีวศึกษาภาค และระดบัชาติ ให้เป็นไปดว้ยความ       
เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงค์ของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบว่าดว้ยการ
จดัการแข่งขนัฟุตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ คร้ังท่ี 8  พ.ศ. 2556  ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล  กฬีาอาชีวะเกมส์   คร้ังที่ 8  พ.ศ.  2556 

ข้อ  2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบงัคบัที่ขดั หรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
ข้อ  3.  ในระเบียบนี ้ก าหนดแนวทางการจดัการแข่งขนัตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 
ข้อ  4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

 4.1  คณะกรรมการการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามอบหมายให้มีหน้าท่ีควบคุมการแข่งขนัฟุตบอล  อาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  ท่ีปรึกษาและควบคุม
การแข่งขนั 

 4.2  ประธานกีฬาฟุตบอลของอาชีวศึกษาจงัหวดั   ประธานกรรมการ 
เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 

 4.3  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.5  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.6  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 

 

ข้อ  5.  คณะกรรมการพจิารณาประท้วงเทคนิค 
 5.1  ประธานกีฬาฟุตบอลของอาชีวศึกษาจงัหวดั ประธานกรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 5.2  ผูค้วบคุมการแข่งขนัท่ีอาชีวศกึษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ   
 5.3  ผูค้วบคุมการตดัสินท่ีอาชีวศกึษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง   กรรมการ   
 5.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 

 

ข้อ  6.  ข้อบงัคบัและกตกิาการแข่งขนั 
 6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดแข่งขันกีฬา            

อาชีวะเกมส์  พ.ศ.  2556 
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 6.2.  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  ซ่ึงสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

ข้อ  7.  คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1  เป็นนักเรียน  นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี  ระดบั  ปวช.  ปวส.  ปทส.  และ

ปริญญาตรีในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และไดล้งทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกว่า
1  ภาคเรียน  ยกเวน้การแข่งขนักีฬาในระดบัจงัหวดัและภาค 

 7.2  ตอ้งมีอายตุั้งแต่  15  ปีข้ึนไป  และไม่เกิน  25  ปี  (ใช ้พ.ศ. ปัจจุบนัลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 
 7.3  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตซอล  ผูเ้ข้าท าการแข่งขัน           

อาชีวะเกมส์คร้ังน้ี  ร่วมแข่งขนัในประเภทกีฬาฟุตบอลทุกกรณี 
 

ข้อ  8.  ประเภทการแข่งขัน 
 การแข่งขนัประเภทน้ี  เรียกว่า  “การแข่งขนัฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  พ.ศ. 2556

ท าการแข่งขนั  ระหว่างวนัท่ี  20-26สิงหาคม  2556  ณ  จงัหวดัชลบุรี  แบ่งการแข่งขนั  ออกเป็น 2  ประเภท             
คือ  ประเภททีมชาย และทีมหญิง      

 

ข้อ  9.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ใหส่้งรายช่ือนกักีฬาสมคัรเขา้แข่งขนัไดที้มละไม่เกิน  22  คน  แต่ไม่น้อยกว่า  15  คน  และ 

ผูค้วบคุมทีม ๆ ละ  3  คน  ในการแข่งขนัแต่ละคร้ังของทุกทีมท่ีมีการแข่งขนัในแต่ละวนั  มีสิทธิส่งรายช่ือ
นกักีฬาลงแข่งขนัไดจ้  านวนคร้ังละไม่เกิน  18  คน  โดยให้มีผูเ้ล่นในสนามไม่เกิน  11  คน  และผูเ้ล่นส ารอง        
ไม่เกิน  7  คน 
 

ข้อ  10.  คุณสมบัตแิละสิทธขิองทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
10.1  การแข่งขนัระดบัภาค สิทธิในการสมคัรทีมเขา้แข่งขนั  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั          

จะด าเนินการ  จดัการแข่งขนั  โดยแบ่งออกเป็น  5  ภาค   ในแต่ละภาคประกอบดว้ยจงัหวดัต่าง ๆ ในภาค         
มีสิทธิส่งทีมฟุตบอลเขา้ร่วมการแข่งขนัไดจ้งัหวดัละ  2  ทีม 
 

 

ภาคเหนือ  ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั  17  จงัหวดั 
1. เชียงใหม่  2. แม่ฮ่องสอน  3. ล  าพูน  4. แพร่ 
5. น่าน   6. อุตรดิตถ ์  7. เชียงราย  8. พะเยา 
9. ล าปาง  10. สุโขทยั  11. ก  าแพงเพชร  12. ตาก 
13. พิษณุโลก  14. พิจิตร  15. เพชรบูรณ์  16. อุทยัธานี 
17. นครสวรรค ์
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั  19  จงัหวดั 
1. เลย   2. ขอนแก่น  3. หนองบวัล  าภู  4. อุดรธานี 
5. หนองคาย  6. นครพนม  7. สกลนคร  8. มุกดาหาร 
9. มหาสารคาม  10. กาฬสินธุ ์  11. ร้อยเอด็  12. บุรีรัมย ์
13. ยโสธร  14. อุบลราชธานี  15. อ  านาจเจริญ  16. สุรินทร์ 
17. ศรีสะเกษ  18. นครราชสีมา  19. ชยัภูม ิ                        20. บึงกาฬ 

 

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั  13  จงัหวดั 
1. สระแกว้  2. ปราจีนบุรี  3. นครนายก  4. ฉะเชิงเทรา 

  5. ชลบุรี  6. จนัทบุรี  7. ตราด   8. ระยอง 
  9. กรุงเทพ  10. มหานคร  11. สมุทรปราการ 12. นนทบุรี 
  13. ปทุมธานี 
 

 ภาคกลาง    ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั 14  จงัหวดั 
  1.  เพชรบุรี  2. ประจวบคีรีขนัธ ์ 3. ราชบุรี  4. ชยันาท 
  5. อ่างทอง  6. สิงห์บุรี  7. พระนครศรีอยธุยา 8. ลพบุรี 
  9. สระบุรี  10. กาญจนบุรี  11. สุพรรณบุรี  12. นครปฐม 

13. สมุทรสงคราม 14. สมุทรสาคร 
 

 ภาคใต้   ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั  14  จงัหวดั 
  1. นราธิวาส  2. ยะลา   3. ปัตตานี  4. สตูล 
  5. พทัลุง  6. สงขลา  7. ระนอง  8. ชุมพร 
  9. สุราษฏร์ธานี  10. นครศรีธรรมราช 11. ตรัง   12. กระบ่ี 
  13. พงังา  14. ภูเก็ต 

10.2  การแข่งขนัระดบัชาติทั้ง  5  ภาค  เป็นการแข่งขนัเพื่อคดัเลือกทีมตวัแทนภายในภาค         
โดยใหสิ้ทธิทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง  5  ภาค  จะไดสิ้ทธิเป็นทีมตวัแทนภายในภาคเขา้แข่งขนัฟุตบอล
ในกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  ณ  จงัหวดัชลบุรี 

10.3  การแข่งขนัระดบัชาติ 
 ทีมท่ีมีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ  (กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8)  ประกอบด้วย               

ประเภททีมชาย ๆ  จ  านวน  12  ทีม  ประเภททีมหญิง  11 ทีม 
 10.3.1  ทีมชนะเลิศฟุตบอลชายกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 7  พ.ศ.  2553  ทีมจังหวดั

แชมป์เก่า 
 10.3.2  ทีมจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  (พ.ศ. 2556)  ทีมจงัหวดัชลบุรี 
 10.3.3  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของการแข่งขนัฟุตบอลชาย-หญิง  รอบคดัเลือก

กีฬาอาชีวะเกมส์  ระดบัภาค  คร้ังท่ี 8  รวมจ านวนประเภทละ  10  ทีม 
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ข้อ  11.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการแข่งขัน 
11.1  การแข่งขนัภายในภาค  ถา้มีทีมภายในภาคส่งเขา้แข่งขนัตั้งแต่  12 ทีม  ข้ึนไปให้แบ่ง

การแข่งขนัออก  เป็น  4  สาย  โดยด าเนินการแข่งขนัเป็นรอบ 
11.1.1   รอบแรก  ใหแ้ต่ละสายท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมดในสาย  เพื่อคดัเลือก

ทีมท่ีมีคะแนน  เป็นท่ี  1  และท่ี  2  ของแต่ละสายเขา้แข่งขนัในรอบท่ีสอง 
11.1.2   รอบท่ีสอง  ท าการแข่งขนัโดยใชว้ิธีแพค้ดัออก  โดยก าหนดคู่แข่งขนั  ดงัน้ี 

สาย ก.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  1  ของสายท่ี  1  แข่งขนักบัทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  2  ของสายท่ี  2 
สาย ข.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  1  ของสายท่ี  2  แข่งขนักบัทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  2  ของสายท่ี  1 
สาย ค.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  1  ของสายท่ี  3  แข่งขนักบัทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  2  ของสายท่ี  4
สาย ง.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  1  ของสายท่ี  4  แข่งขนักบัทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  2  ของสายท่ี  3 

11.1.3   รอบรองชนะเลิศ 
คู่ท่ี 1  ใหที้มท่ีชนะสาย ก.  ในรอบท่ีสอง  แข่งขนักบั  ทีมท่ีชนะสาย ค.  ในรอบท่ีสอง 
คู่ท่ี 2  ใหที้มท่ีชนะสาย ข.  ในรอบท่ีสอง  แข่งขนักบั  ทีมท่ีชนะสาย ง.  ในรอบท่ีสอง 

11.1.4  รอบชิงชนะเลิศ  ใหที้มท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขนัชิงต าแหน่งชนะเลิศ  
และใหที้มท่ีแพใ้นรอบรองชนะเลิศ  ชิงต าแหน่งท่ี 3 

11.1.5  การแข่งขนัในรอบท่ีสอง  รอบรองชนะเลิศ  และรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อหมด
เวลาการแข่งขนัแลว้  ผลปรากฏว่าเสมอกนัในเวลาท่ีแข่งขนัตามปกติให้หาผูช้นะดว้ยการใชว้ิธีการเตะลูก        
ณ  จุดเตะโทษ  เพื่อหาทีมชนะต่อไป  โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขนั 

11.2  การแข่งขันภายในภาค  ถา้มีทีมภายในภาคส่งเขา้แข่งขันน้อยกว่า  12 ทีม  ให้แบ่ง        
การแข่งขนัออกเป็น  2  สาย  โดยด าเนินการแข่งขนัเป็นรอบ  ดงัน้ี 

11.2.1  รอบแรก  ให้แต่ละสายท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมดในสาย  เพื่อคดัเลือก
ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  และท่ี 2  ของแต่ละสายแข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ 

11.2.2  รอบรองชนะเลิศ 
คู่ท่ี 1  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 1  แข่งขนักบัทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี  2 
คู่ท่ี 2  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 2  แข่งขนักบัทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี  1 

11.2.3  รอบชิงชนะเลิศ  ให้ทีมท่ีชนะ  ในรอบรองชนะเลิศ  แข่งขันชิงต าแหน่ง
ชนะเลิศ  และใหที้มท่ีแพ ้ ในรอบรองชนะเลิศชิงต าแหน่งท่ี 3  ต่อไป 

11.2.4  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อหมดเวลา                 
การแข่งขันแล้ว  ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาท่ีแข่งขันตามปกติ  ให้หาผูช้นะด้วยการใช้วิธีเตะลูก               
ณ  จุดเตะโทษ  เพื่อหาทีมชนะต่อไป  โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขนั 

11.3  การจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั 
11.3.1  การแข่งขนัในแต่ละภาคก าหนดใหจ้บัสลากแบ่งสายการแข่งขนั  ดงัน้ี 
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ก.  แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 4 สาย  ใหท้ าการจบัสลากเขา้สายตามปกติ 
ข.  กรณีแบ่งการแข่งขนัออกเป็น 2 สาย  ใหท้ าการจบัสลากเขา้สายตามปกติ 

11.3.2  การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันของแต่ละภาค  ให้ทีมท่ีรับเป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขันของภาคนั้นมีสิทธิท่ีจะเลือกเข้าสายหน่ึงสายใด  และมีสิทธิท่ีจะเลือกแข่งขัน  เป็นคู่เปิด         
สนามได ้

11.3.3  การแข่งขนัระดบัชาติ  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  ก  าหนดให้จบัสลากแบ่ง
สายการแข่งขนั  ดงัน้ี 

ก.  แบ่งการแข่งขนัออกเป็น  4 สาย  สายละ  3 ทีม 
ข.  ทีมชนะเลิศกีฬาอาชีวะเกมส์คร้ังท่ีแลว้ใหจ้บัสลากเป็นทีมยนืในสายหน่ึง

สายใดก่อนแต่ตอ้งไม่อยูร่่วมสายกบัทีมจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนภายในภาคเดียวกนั 
ค.  จบัสลากแยกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตวัแทนภายในภาคแต่ละภาค

ใหอ้ยูแ่ยกสายกนั 
ง.  ทีมจังหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ มีสิทธิท่ีจะเลือกเขา้อยู่ในสายหน่ึง 

สายใดก็ได ้
จ.  ด  าเนินการแข่งขนัตามระเบียบการแข่งขนั  ขอ้ 11.1  ถึง  ขอ้ 11.10 
(หมายเหตุ  ในการแข่งขนัฟุตบอลหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8 มีทีมเขา้

ร่วมแข่งขนั 11 ทีม ยงัคงแบ่งสายการแข่งขนัเป็น 4 สายจะมีสายหน่ึงมีเพียง 2 ทีมเท่านั้น)   
11.4  การจดัใหม้ีการแบ่งสาย  และการแข่งขนัพบกนัหมดในสาย  ใหใ้ชว้ิธีนบัคะแนนของ

การแข่งขันมารวมกัน  ถา้ทีมท่ีเข้าแข่งขนัมีคะแนนเท่ากนั  ให้ใช้วิธีจบัสลากเพื่อหาล าดบัของทีม  ซ่ึงจะ
ด าเนินการจับสลากหาล าดับของทีม  เม่ือการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้ น ๆ  ได้เสร็จส้ินลงโดยให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาค  และเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไปด าเนิน              
การแข่งขนัอยูเ่ป็นผูด้  าเนินการจบัสลากหาล าดบัของทีมต่อไป  ส าหรับทีมท่ีจะตอ้งจบัสลาก  หากไม่มีผูแ้ทน
ท่ีได้รับมอบหมายมาท าการจับสลากให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการ           
แข่งขันภาค  หรือเจ้าหน้าท่ี เป็นผูด้  าเนินการ  มี สิทธิท่ีจะเชิญบุคคลใดมาท าการจับสลากแทนก็ ได ้                
และทีมนั้น ๆ จะตอ้งยอมรับผลการจบัสลากนั้น  ส าหรับการนบัคะแนน  มีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

11.4.1  ทีมท่ีชนะได ้ 3  คะแนน 
11.4.2  ทีมท่ีเสมอได ้ 1  คะแนน 
11.4.3  ทีมท่ีแพไ้ม่ไดค้ะแนน 

11.5  การแข่งขนัแบ่งเป็น  2 คร่ึง ๆ ละ  45 นาที  พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน  15 นาที 
11.6  การจดัก  าหนดการแข่งขนัการเล่ือน  หรือสัง่งดการแข่งขนัของทีมท่ีปฏิบติัผดิระเบียบ

การแข่งขันเมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   หรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขนัไดป้ระกาศไปแลว้ทุกทีมจะตอ้งปฏิบติัตามทุกประการ 
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11.7  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัภาค  จะเล่ือนการ
แข่งขนัของคู่แข่งขนัใด ๆ  ก็ต่อเม่ือมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน  เช่น  สนามไม่อยู่ในภาวะท่ีใชท้ าการแข่งขนัได้      
ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา  ในกรณีเช่นน้ี  ทีมท่ีจะตอ้งเขา้แข่งขนัจะตอ้งรับทราบและ
ปฏิบติัตามโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ หากจะเล่ือน  โดยเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวน้ีจะตอ้งแจง้ให ้
ทีมท่ีเขา้แข่งขนัทราบก่อนการแข่งขนั  ไม่นอ้ยกว่า  24  ชัว่โมง 

11.8  ก  าหนดการแข่งขนัท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขนัภาคไดก้  าหนดไวที้มต่างๆ  จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได ้

11.9  หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเร่ืองของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ใน      
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัภาค  เป็นผูพ้ิจารณาผลของ
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นยติุจะอุทธรณ์มิได ้
 

 ข้อ  12  ข้อปฏบิัตใินการแข่งขนั 
12.1  การแต่งกายของนักกีฬา  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกนั  (ยกเวน้

ผูรั้กษาประตู)  และหา้มใชชุ้ดแต่งกายสีด า  การแต่งกายตอ้งแจง้ไวใ้นใบสมคัร  หรือวนัท่ีประชุมผูจ้ดัการทีม
ก่อนการแข่งขันและต้องติดหมายเลขประจ าตัวทางด้านหน้า   และด้านหลงัเส้ือ  พร้อมทั้งกางเกงต้อง         
ติดหมายเลขใหเ้รียบร้อย 

12.2  ในกรณีท่ีชุดแข่งขนัสีคลา้ยคลึงกนั  ใหที้มท่ีมีช่ือแข่งขนัอยูห่ลงัเปล่ียนชุดแข่งขนั 
12.3  ผูท่ี้เป็นหัวหน้าทีมตอ้งติดเคร่ืองหมายท่ีแขนด้านซา้ยให้ชดัเจน  เคร่ืองหมายน้ีตอ้ง

น ามาเอง 
12.4  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผูเ้ข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ

เจา้หนา้ท่ีทีมท่ีดี  การละเมิดกติกาการแข่งขนั  จะถูกผูต้ดัสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 คร้ัง  จะติดต่อกนัหรือไม่
ก็ตามใหง้ดลงท าการแข่งขนัในคร้ังต่อไป  1 คร้ัง  หรือผูต้ดัสินให้ออกจากการแข่งขนั (ใบแดง) ใหถื้อว่าเป็น
ความผดิอยา่งร้ายแรงใหง้ดลงแข่งขนัในนดัต่อไปอย่างนอ้ย  1 คร้ัง  ในกรณีท่ีเกิดมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
และชกต่อยกันให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย  2 คร้ัง  หรือตลอดรายการแข่งขันตามกรณีโทษท่ี        
คณะกรรมการฯ  เห็นสมควรและน าเร่ืองเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัพิจารณาโทษตามควร       
แก่กรณีต่อไป 

12.5  หากมีปัญหานอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นเร่ืองของก าหนดการแข่งขัน  ให้อยู่ใน             
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน   เป็นผูพ้ิจารณาผล        
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นท่ีสุดจะอุทธรณ์มิได ้

12.6  ทีมท่ีเข้าแข่งขนัจะตอ้งเข้าแข่งขันตามวนั  เวลา  และสนามแข่งขันท่ีได้ก  าหนดไว ้    
ทีมใดลงสนามแข่งขนัแลว้เหลือผูเ้ล่นน้อยกว่า  7 คน  ในสนามให้ปรับเป็นแพ ้ และทุกทีมต้องลงสนาม       
ท าการแข่งขนัตามเวลาท่ีก  าหนด หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขนัตามก าหนดเวลาให้ปรับเป็นแพ้  โดยใหที้ม
คู่แข่งขนัเป็นผูช้นะผา่น  และกรณีท่ีมีไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขนัทั้ง  2 ทีม  ให้ปรับแพท้ั้งคู่และจะตอ้งถูก
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ก าหนดโทษปรับเป็นเงิน  2,000 บาทต่อคร้ัง  และจะต้องท าการแข่งขันตามก าหนดการแข่งขันใน               
คร้ังต่อไป  ตามปกติดว้ย 

12.7  ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขัน  หรือแสดงเจตนาท่ีจะไม่ร่วม                 
การแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน  หรือไม่เขา้แข่งขนัตามรายการท่ีคณะกรรมการก าหนด  ถือว่า         
ทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมนั้นเป็นแพใ้นคร้ังนั้น  และถูกลงโทษปรับเป็นเงิน 2,000 บาท            
อาจพิจารณาตดัสินสิทธิเขา้ร่วมแข่งขนัในคร้ังต่อไป  พร้อมรายงานเหตุการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของทีม
ทราบอยา่งเป็นทางการ  ดว้ยการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเยาวชนของชาติ 

12.8  ใหผู้จ้ดัการทีมของทีมท่ีจะลงแข่งขนัในวนันั้น  ส่งบญัชีรายช่ือนักกีฬาและเจา้หนา้ท่ี
โดยล าดับหมายเลขให้ตรงกบัหมายเลขสมคัรไวต้ามแบบฟอร์มใบส่งช่ือนักกีฬาลงแข่ งขัน  โดยมีผูเ้ล่น        
ไม่เกิน 11 คน  และผูเ้ล่นส ารองไม่เกิน 7 คน  การส่งรายช่ือน้ีต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน          
หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัภาคหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด  าเนินการแข่งขนั  ก่อนเวลา
การแข่งขนั 1 ชัว่โมงของทุกวนัท่ีมีการแข่งขนั ณ สนามแข่งขนัของคู่นั้น ๆ 

12.9  การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นให้เปล่ียนได ้ 3 คน  ผูเ้ล่นท่ีเปล่ียนตวัออกไปแลว้จะกลบัเขา้มา
แข่งขนัอีกไม่ได ้

12.10  ถา้ปรากฏหลกัฐานว่า  ทีมใดปลอมแปลงรายช่ือและหรือช่ือสกุลผูเ้ขา้แข่งขนั  หรือ
ส่งผูข้าดคุณสมบัติเข้าร่วมท าการแข่งขนัให้ปรับเป็นแพใ้นรอบนั้น  ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม         
โดยให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัประกาศระบุความผิด  รวมทั้งถอนสิทธิทีมออกจากการแข่งขัน  
พร้อมรายงานเหตุการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของทีมทราบอยา่งเป็นทางการดว้ย 

12.11  นกักีฬาคนใดท่ีถูกผูต้ดัสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจน 
ถึงเจา้หนา้ท่ีทีมท่ีถูกผูต้ดัสินลงโทษ  จะมีผลติดต่อสืบเน่ืองไปถึงการแข่งขนัรอบต่อไปดว้ย 

 ข้อ  13  การประท้วง 
13.1  ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการแข่งขัน

กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 
13.2  ให้ผูจ้ ัดการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ยื่นประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเงินประกัน  

จ  านวน  2,000  บาท  ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัภายใน  24 ชัว่โมง  หลงัเสร็จส้ินการแข่งขนั  หากการ
ประทว้งไม่เป็นผล  ใหริ้บเงินประกนัดงักล่าวตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจา้ภาพ 

 อนึ่งเร่ืองคุณสมบัติของนักกฬีา  ถ้าทีมใดมีนักกฬีาขาดคุณสมบัตเิข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ปรับเป็น
แพ้ตลอดการแข่งขัน  และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  มีข้อสงสัยในเร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬา
สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลกัฐานได้ทันที  โดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณใีนการย่ืนประท้วง  และผลการ
พจิารณาหรือการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขันฯ  ถือเป็นที่สุด 
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ข้อ  14.  อปุกรณ์การแข่งขนั 
บอลท่ีใชใ้นการแข่งขนั  ใหใ้ชลู้กบอลท่ีสหพนัธฟ์ุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  ใหก้ารรับรอง

หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภใ์หก้ารรับรอง 

 ข้อ  15.  รางวลัการแข่งขัน 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการ

แข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 
 

 ใหค้ณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดบัชาติ  บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   11  มิถุนายน  พ.ศ. 2556           
 
 
 

      (นายชยัพฤกษ ์    เสรีรักษ)์ 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

  ประธานกรรมการอ านวยการการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


