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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย  การจดัการแข่งขันฟุตซอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 8  พ.ศ. 2556 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการจดัการแข่งขนั
ฟุตซอล  ในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั  อาชีวศึกษาภาค  และระดบัชาติ   
ให้เป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
จึงวางระเบียบว่าดว้ยการจดัการแข่งขนัฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  พ.ศ. 2556  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ  1.  ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด              
การแข่งขันฟุตซอล  กฬีาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 8  พ.ศ. 2556 ” 

ข้อ  2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบังคบัที่ขัด  หรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
ข้อ  3.  ในระเบียบนี ้ ก าหนดแนวทางการจดัการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ 4  เป็นต้นไป 
ข้อ  4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
มอบหมายใหม้ีหนา้ท่ีควบคุมการแข่งขนัฟุตซอล  อาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  ท่ีปรึกษาและควบคุมการแข่งขนั 

4.2  ประธานฝ่ายกีฬาฟุตซอล ของอาชีวศึกษาจงัหวดั             ประธานกรรมการ 
       เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์     
4.3  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง          กรรมการ 
4.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง          กรรมการ 
4.5  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง          กรรมการ 
4.6  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง          กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  5.  คณะกรรมการพจิารณาประท้วงเทคนิค 
5.1  ประธานฝ่ายฟุตซอลของอาชีวศึกษาจงัหวดั             ประธานกรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์   
5.2  ผูค้วบคุมการแข่งขนัท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั            กรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง           
5.3  ผูค้วบคุมการตดัสินท่ีอาชีวศึกษาจดัหวดั             กรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง           
5.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั  เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง         กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อ  6.  ข้อบังคบัและกตกิาการแข่งขัน 
 6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา           

อาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2554 
 6.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  ซ่ึงสมาคม           

ฟุตซอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภไ์ดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

ข้อ  7.  คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7.1  เป็นนักเรียน  นักศึกษาระบบปกติ  และระบบทวิภาคี  ระดับ ปวช.  ปวส.  ปทส.               

และปริญญาตรีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน            
มีผลการเรียนไม่ต  ่ากว่า  1  ภาคเรียน ยกเว้นการแขง่ขนักีฬาในระดบัจงัหวดัและภาค 

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

อาชีวะเกมส์คร้ังน้ีร่วมแข่งขนัในประเภทกีฬาฟุตซอล  ทุกกรณี 

ข้อ  8.  ประเภทการแข่งขัน 
การแข่งขันประเภทน้ีเรียกว่า “ การแข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2556 ”         

จะท าการแข่งขนัระหว่างวนัท่ี  20 – 26  สิงหาคม  2556  ณ  จงัหวดัชลบุรี  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่  
ประเภททีมชาย  และทีมหญิง 

ข้อ  9.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 9.1 ส่งรายช่ือนักกีฬาสมคัรเข้าแข่งขนั  ได้ไม่เกิน  12  คน  แต่ไม่น้อยกว่า  10  คน  และ            

ผูค้วบคุมทีม ๆ ละ 3 คน โดยใหม้ีผูเ้ล่นในสนามไม่เกิน  5  คน  และผูเ้ล่นส ารองไม่เกิน  7  คน 
 ข้อ  10.  คุณสมบัตแิละสิทธิของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
10.1  การแข่งขนัระดบัภาค  สิทธิในการสมคัรทีมเขา้แข่งขนั  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั

จะด าเนินการ  จดัการแข่งขนั  โดยแบ่งออกเป็น  5  ภาค  ในแต่ละภาค  ประกอบดว้ย  จงัหวดัต่าง ๆ ในภาค  
มีสิทธิส่งทีมฟุตซอล  เขา้ร่วมการแข่งขนัในนามของจงัหวดั  ไดภ้าคละ  2  ทีม  ดงัต่อไปน้ี 

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. ตาก   12. ก  าแพงเพชร 
13. พิษณุโลก  14.พิจิตร   15.เพชรบูรณ์  16.นครสวรรค ์
17.อุทยัธานี 
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั  20  จงัหวดั 
1. เลย   2. ขอนแก่น   3. หนองบวัล  าภู  4. อุดรธานี 
5.หนองคาย  6. นครพนม   7. สกลนคร  8. มุกดาหาร 
9. มหาสารคราม  10. กาฬสินธุ ์   11. ร้อยเอด็  12. อ  านาจเจริญ 
13. ยโสธร  14. อุบลราชธานี   15.บุรีรัมย ์  16. สุรินทร์ 
17. ศรีสะเกษ  18 นครราชสีมา   19. ชยัภูมิ  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. สมุทรสงคราม 
13. นครปฐม  14.สมุทรสาคร 

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

10.2  การแข่งขนัระดบัภาค  5  ภาค  เป็นการแข่งขนัเพื่อคดัเลือกทีมตวัแทนภายในภาค      
โดยให้สิทธิทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของทั้ง  5  ภาคจะไดรั้บสิทธิเป็นทีมตวัแทนภายในภาคเขา้แข่งขนั
ฟุตซอลในกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี  8  ณ  จงัหวดัชลบุรี 

10.3  การแข่งขนัระดบัชาติ  ทีมท่ีมีสิทธิเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8 
ทั้งทีมชายและทีมหญิงประกอบดว้ย ประเภทชาย 12 ทีม  ประเภทหญิง 11 ทีม 

10.3.1  ทีมชนะเลิศฟุตซอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2553 ทีมจงัหวดัแชมป์เก่า
(ยกเวน้ทีมประเภทหญิง) 

10.3.2  ทีมจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2556 ทีมจงัหวดัชลบุรี 
10.3.3  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของการแข่งขนัฟุตซอลชาย-หญิง  รอบคดัเลือก

กีฬาอาชีวะเกมส์คร้ังท่ี 8  ทั้ง  5  ภาค  รวมจ านวน  10  ทีม 
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ข้อ  11.  หลกัเกณฑ์และวธิีการจดัการแข่งขัน 
11.1  การแข่งขันภายในภาคถา้มีทีมภายในภาคส่งเข้ามาแข่งขันตั้งแต่  12  ทีม  ข้ึนไป       

ใหแ้บ่งการแข่งขนัออกเป็น  4  สาย   
11.1.1  รอบแรกให้แต่ละสายท าการแข่งขนัพบกนัหมดในสายเพื่อคัดเลือกทีมท่ีมี

คะแนนเป็นท่ี 1  และท่ี 2  ของแต่ละสายเขา้ไปแข่งขนัในรอบท่ีสอง 
11.1.2  รอบท่ีสอง  ท าการแข่งขนัโดยใชว้ิธีแพค้ดัออก  โดยก าหนดคู่แข่งขนั  ดงัน้ี 

สาย ก.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 1  แข่งขนักบั  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี 2 
สาย ข.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 2  แข่งขนักบั  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี 1 
สาย ค.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 3  แข่งขนักบั  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี 4 
สาย ง.  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 4  แข่งขนักบั  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 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  ให้ทีมท่ีชนะ  ในรอบรองชนะเลิศ  แข่งขัน  ชิงต าแหน่ง
ชนะเลิศและใหที้มท่ีแพใ้นรอบรองชนะเลิศ  ครองต าแหน่งท่ี 3  ร่วมกนั 

11.1.5  การแข่งขนัในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อหมดเวลาการแข่งขนั
แลว้ผลปรากฏว่า  เสมอกนัในเวลาท่ีแข่งขนัตามปกติ  ให้หาผูช้นะดว้ยการใชว้ิธีการเตะลูก  ณ  จุดเตะโทษ
ตามกติกาการแข่งขนัฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ซ่ึงสมาคมฯ ไดป้ระกาศ        
ใชแ้ลว้  เพื่อหาทีมชนะต่อไป  โดยไม่มีการต่อการแข่งขนั 

11.2  การแข่งขันภายในภาค   ถ้ามีทีมภายในภาคส่งทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า  12 ทีม                  
ให้คณะกรรมการฯเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อความเหมาะสม  หรือจัดให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น  2 สาย               
โดยด าเนินการแข่งเป็นรอบ  ดงัน้ี 

 11.2.1  รอบแรกให้แต่ละสายท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมดสาย เพื่อคัดเลือกทีม       
ท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  และท่ี 2  ของแต่ละสาย  เขา้แข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ  (ถา้ผลคะแนนเสมอกนัให้ดู        
ผลการแข่งขนัในคู่แข่งขนัถา้ยงัเสมอกนัใหจ้บัสลากเพื่อหาทีมท่ีจะเขา้ไปเล่นในรอบต่อไป) 

 11.2.2  รอบรองชนะเลิศ 
คู่ท่ี 1  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 1  แข่งขนักบั  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี 2 
คูท่ี 2  ใหที้มท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  ของสายท่ี 2  แข่งขนักบั  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2  ของสายท่ี 1 

 11.2.3  รอบชิงชนะเลิศให้ทีมท่ีชนะในรอบชนะเลิศ  แข่งขนั  ชิงต าแหน่งชนะเลิศ
และใหที้มท่ีแพใ้นรอบรองชนะเลิศ ครองต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกนั 

 11.2.4  การแข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแข่งขนั
แลว้ปรากฏว่า  เสมอกันในเวลาท่ีแข่งขันตามปกติ  ให้หาผูช้นะ  ด้วยการใช้วิธีเตะลูก  ณ  จุดเตะโทษ            
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ตามกติกาการแข่งขันฟุตซอล  (FUTSAL)  ของสหพันธ์ฟุตบอล  นานาชาติ  (ฟีฟ่า)  ซ่ึงสมาคมฯ                    
ไดป้ระกาศใชแ้ลว้เพื่อหาทีมชนะต่อไปโดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขนั 

11.3  การจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั 
 11.3.1  การแข่งขนัในแต่ละภาค  ก  าหนดใหจ้บัสลากแบ่งสายการแข่งขนัดงัน้ี 

ก.  แบ่งการแข่งขนัออกเป็น  4 สาย  ใหท้ าการจบัสลากเขา้สายตามปกติ 
ข.  กรณีแบ่งการแข่งขนัออกเป็น  2 สาย  ใหท้ าการจบัสลากเขา้สายตามปกติ 

 11.3.2  การจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัของแต่ละภาค  ใหที้มท่ีรับเป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนัของภาคนั้น ๆ  มีสิทธิท่ีจะเลือกเขา้สายหน่ึงสายใดและมีสิทธิท่ีจะเลือกแข่งขนัเป็นคู่เปิดสนามได ้

 11.3.3  การแข่งขันระดับชาติ  (กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8)  ก  าหนดให้จับสลาก         
แบ่งสายการแข่งขนัฟุตซอล  ดงัต่อไปน้ี 

 ก.  ประเภทชาย 12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สายๆ ละ3ทีม 
      ประเภทหญิง 11 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สายๆ ละ3ทีม จ  านวน3สาย และ       

2 ทีม จ านวน 1 สาย 
 ข.  ทีมชนะเลิศฟุตซอล  กีฬาอาชีวะเกมส์คร้ังท่ีแลว้ให้จับสลากเป็นทีมยืน       

ในสายหน่ึงสายใดก่อน  แต่ตอ้งอยูร่่วมกบัทีมจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนภายในภาคเดียวกนั 
 ค.  จบัสลากแยกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตวัแทนภายในภาคแต่ละภาค           

ใหอ้ยูแ่ยกสายกนั 
 ง.  ทีมจงัหวดัเจา้ภาพมีสิทธิท่ีจะเลือกเขา้อยูใ่นสายหน่ึงสายใดได ้
 จ.  ด  าเนินการแข่งขนัตามระเบียบการแข่งขนั  ขอ้ 11.1  ถึง  11.10 

11.4  การจดัใหม้ีการแบ่งสาย  และการแข่งขนัพบกนัหมดในสาย  ใหใ้ชว้ิธีนบัคะแนนของ
การแข่งขันร่วมกัน  ถา้ทีมท่ีเข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อหาล าดับของทีมซ่ึงจะ
ด าเนินการจับสลากหาล าดับของทีมเม่ือการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้ น ๆ  ได้เสร็จส้ินลงโดยให้
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขนัภาคและเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงไปด าเนินการ         
จบัสลาก  หาล าดบัของทีมต่อไปส าหรับทีมท่ีจะต้องจบัสลากหากไม่มีผูแ้ทนท่ีได้รับมอบหมายมาท าการ        
จับสลาก  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันหรือเจ้าหน้าท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการ  มีสิทธิท่ีจะเชิญบุคคลใด  มาท าการจบัสลากแทนก็ได้  และทีมนั้น ๆ  จะต้องยอมรับผลการ        
จบัสลากนั้น  ส าหรับการนบัคะแนน  มีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

11.4.1  ทีมท่ีชนะได ้ 3  คะแนน 
11.4.2  ทีมท่ีเสมอได ้ 1  คะแนน 
11.4.3  ทีมท่ีแพไ้ม่ไดค้ะแนน 

11.5  การแข่งขนัเป็น  2  คร่ึง ๆ ละ  20  นาที  พกัระหว่างคร่ึงไม่เกิน  10  นาที 
11.6  อนุญาตให้ขอเวลานอกได้คร่ึงเวลาละ  1  คร้ัง  (ไม่เกิน 1 นาที)  หากไม่ใช้สิทธิ          

การขอเวลานอกในเวลาคร่ึงแรกจะไม่สามารถ  น าไปทดแทนในคร่ึงเวลาหลงัได ้
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11.7  การจัดก าหนดการแข่งขัน  การเล่ือน  หรือสั่งงดการแข่งขัน  ของทีมท่ีปฏิบัติผิด
ระเบียบการแข่งขนั  เมื่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัภาคไดป้ระกาศ
ไปแลว้ทุกทีมจะตอ้งปฏิบติัตามทุกประการ 

11.8  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัภาค  จะเล่ือน        
การแข่งขนัของคู่แข่งขนัใด ๆ  ก็ต่อเม่ือมีเหตุสุดวิสยัเกิดข้ึน  เช่น  สนามไม่อยู่ในภาวะท่ีใชท้ าการแข่งขนัได ้
ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา  ในกรณีเช่นน้ี  ทีมท่ีตอ้งเขา้แข่งขนัจะตอ้งรับทราบ  และ
ปฏิบติัตามโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ไม่นอ้ยกว่า  24  ชัว่โมง 

11.9  ก  าหนดการแข่งขัน  ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนิน        
การแข่งขนัภาค  ไดก้  าหนดไว ้ ทีมต่าง ๆ  จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได ้

11.10  หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นเร่ืองของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ใน       
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัภาค  เป็นผูพ้ิจารณาผล
ของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นยติุจะอุทธรณ์มิได ้

ข้อ  12.  ข้อปฏิบัตใินการแข่งขัน  
12.1  การแต่งกายของนกักีฬา  ผูเ้ล่นแต่ละทีม  ตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกนั  (ยกเวน้

ผูรั้กษาประตู)  และหา้มใชชุ้ดแต่งกายสีด า  การแต่งกายตอ้งแจง้ไวใ้นใบสมคัร  หรือวนัท่ีประชุมผูจ้ดัการทีม
ก่อนการแข่งขนั  และตอ้งติดหมายเลขประจ าตวัทางดา้นหน้า  และดา้นหลงัเส้ือ  พร้อมทั้งกางเกงตอ้งติด
หมายเลขใหเ้รียบร้อย 

12.2  ในกรณีท่ีชุดแข่งขนัสีคลา้ยคลึงกนัใหที้มท่ีมีช่ือแข่งขนัอยูห่ลงัเปล่ียนชุดแข่งขนั 
12.3  ผูท่ี้เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเคร่ืองหมายท่ีแขนด้านซ้ายให้ชัดเจน   เคร่ืองหมายน้ี         

ตอ้งน ามาเอง 
12.4  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผูเ้ข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ

เจ้าหน้าท่ีทีมท่ีดี  การละเมิดกติกาการแข่งขัน  จะถูกตัดสินคาดโทษ  (ใบเหลือง)  2  คร้ัง  จะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตามให้งดลงท าการแข่งขนัในคร้ังต่อไป  1  คร้ัง  หรือผูต้ดัสินให้ออกจากการแข่งขนั  (ใบแดง)        
ใหถื้อว่าเป็นความผดิร้ายแรง  ใหง้ดลงแข่งขนัในนดัต่อไปอยา่งน้อย  1  คร้ัง  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาท และชกต่อยกนั  ให้งดลงแข่งขนัในนัดต่อไปอย่างน้อย  2  คร้ัง  หรือตลอดรายการแข่งขนัตามกรณี
โทษท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร  และน าเร่ืองเสนอใหค้ณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั  พิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีต่อไป 

12.5  หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเร่ืองของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ใน                
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั  เป็นผูพ้ิจารณาผลของ           
คณะกรรมการฯ  ถือเป็นท่ีสุดจะอุทธรณ์มิได ้

12.6  ทีมท่ีเข้าแข่งขนัจะตอ้งเข้าแข่งขันตามวนั  เวลา  และสนามแข่งขันท่ีได้ก  าหนดไว ้          
ทีมใดเมื่อถึงเวลาลงสนามแข่งขนัแลว้มีผูเ้ล่นน้อยกว่า  5  คนในสนามให้ปรับเป็นแพ ้ และทุกทีมตอ้งลง
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สนามท าการแข่งขันตามเวลาท่ีก  าหนด  หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันตามก าหนดเวลาให้ปรับเป็นแพ ้          
โดยไม่ใหที้มคู่แข่งขนัเป็นผูช้นะผา่น  และกรณีท่ีทีมไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขนัทั้ง  2  ทีม  ใหป้รับแพท้ั้งคู่
และจะต้องถูกก าหนดโทษปรับเป็นเงิน  2,000  บาทต่อคร้ัง  และจะต้องท าการแข่งขันตามก าหนดการ
แข่งขนัในคร้ังต่อไปตามปกติดว้ย   

12.7  ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขัน  หรือแสดงเจตนาท่ีจะไม่ ร่วม                 
การแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน  หรือไม่เขา้แข่งขนัตามรายการท่ีคณะกรรมการก าหนด  ถือว่า         
ทีมนั้นผิดมารยาทอยา่งร้ายแรง  ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพใ้นคร้ังนั้น  และถูกลงโทษปรับเป็นเงิน  2,000  บาท                 
อาจพิจารณาตดัสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัในคร้ังต่อไปพร้อมรายงานเหตุการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของทีม
ทราบอยา่งเป็นทางการดว้ย  เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเยาวชนของชาติ 

12.8  ใหผู้จ้ดัการทีมของทีมท่ีจะลงแข่งขนัในวนันั้น  ส่งบญัชีรายช่ือนกักีฬา  และเจา้หนา้ท่ี
โดยล าดบัหมายเลขให้ตรงกบัหมายเลขท่ีสมคัรไว ้ ตามแบบฟอร์มใบส่งช่ือนักกีฬาลงแข่งขนั  โดยมีผูเ้ล่น  
ไม่เกิน  5  คนและผูเ้ล่นส ารองไม่เกิน  7  คน  การส่งรายช่ือน้ีตอ้งส่งถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาคหรือเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ด  าเนินการแข่งขัน  ก่อนเวลา            
การแข่งขนั  1  ชัว่โมงของทุกวนัท่ีมีการแข่งขนั  ณ  สนามแข่งขนัของคู่แข่งนั้น ๆ 

12.9  ถา้ปรากฏหลกัฐานว่า  ทีมใดปลอมแปลงรายช่ือและหรือช่ือสกุลผูเ้ขา้แข่งขนั  หรือ   
ส่งผูข้าดคุณสมบติั  เขา้ร่วมท าการแข่งขนั  ให้ปรับเป็นแพใ้นรอบนั้นไม่มีการประทว้งหรือไม่ก็ตาม  โดยให้
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันประกาศระบุความผิด  รวมทั้ งถอนสิทธิทีมออกจากการแข่งขัน                
พร้อมรายงานเหตุการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของทีมทราบอยา่งเป็นทางการดว้ย 

12.10  นักกีฬาคนใดท่ี ถูกผู ้ตัด สินให้ออก  (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ  (ใบเหลือง)            
ตลอดจนถึงเจา้หนา้ท่ีทีมท่ีถูกผูต้ดัสินลงโทษ  จะมีผลติดต่อสืบเน่ืองไปถึงการแข่งขนัรอบต่อไปดว้ย 

ข้อ  13.  การประท้วง 
13.1  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการแข่งขนั

กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2554 
13.2  ให้ผูจ้ ัดการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ยื่นประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเงินประกัน

จ านวน  2 ,000  บาท  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน   24  ชั่วโมง  หลังเสร็จส้ินการแข่งขัน               
หากการประทว้งไม่เป็นผลใหริ้บเงินประกนัดงักล่าว  ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจา้ภาพ 

อนึ่ง  เร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ปรับเป็นแพ้ตลอด                  
การแข่งขัน  และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬา  สามารถ
ด าเนินการขอตรวจสอบหลกัฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมคู่ีกรณใีนการย่ืนประท้วง  และผลการพิจารณา
หรือการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขันถือเป็นที่สุด 
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ข้อ  14.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ลูกบอลท่ีใช้ในการแข่งขัน  ให้ใช้ลูกบอลท่ีสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้การ

รับรอง  หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภใ์หก้ารรับรอง 

ข้อ  15.  รางวลัการแข่งขัน 
ให้เป็นตามท่ีบัญญัติไว ้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย               

การแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 
- รางวลัท่ี 1 ถว้ย/เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร 
- รางวลัท่ี 2 ถว้ย/เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร 
- รางวลัท่ี 3 ถว้ย/เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร 
- โล่/ถว้ยรางวลันกักีฬาฟุตซอลยอดเยีย่ม  
- โล่/ถว้ยรางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม 

ใหค้ณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดบัชาติ บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     11  มิถุนายน    พ.ศ. 2556     
    
 
 
 
              (นายชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ)์ 
               เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ประธานกรรมการอ านวยการการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 
 
 
 


