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ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตซอล 

กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 
ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

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

1. สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
นายกสมาคม พลต ารวจเอกสมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง 
เลขาธิการ พลต ารวจโทพิสัณห์  จุลดิลก 
สถานท่ีติดตอ สนามศุภชลาศัย  ประตู 3  สนามกีฬาแหงชาติ  ถนนพระราม 1  
 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท 02 – 2154494 
 โทรสาร 02 – 2154494 

 
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ประธานฝ่ายกีฬาฟุตซอลของจังหวัดเจ้าภาพ   ประธานคณะกรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ    รองประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการเทคนิคการกีฬา 
  ผูแทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ   ประธานกรรมการ 
  ผูแทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ  กรรมการ 
  ผูตัดสินฟุตซอลท่ีสมาคมฯ สงไปท าการตัดสิน   กรรมการ 
  บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติแตงต้ัง  กรรมการและเลขานุการ 
  (หากไมมีการแตงต้ังใหกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการแขงขันท าหนาท่ีแทน) 

 
4.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 4.1  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบด้วย 
  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  กกท.   ประธานกรรมการ 
  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
  ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  กรรมการ 
  ผู้แทนกองนิติการ  กกท.     กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ  กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ  กกท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค  ประกอบด้วย 
  ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  ประธานกรรมการ 
  ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาฟุตซอล    กรรมการ 
  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล   กรรมการ 

ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)    กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
 

5. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน  
5.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550  
5.2 ใหใชกติกาการแขงขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง 

ประเทศไทยฯ ไดประกาศใชแลว  
5.3 การลงโทษ  
       เจาหนาท่ีและนักกีฬาท่ีละเมิดระเบียบและขอบังคับฯ วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550  
ใหคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา เปนผูส่ังลงโทษและแจงการลงโทษนั้นตอประธานกรรมการอ านวยการแขงขัน 
เพื่องดเบ้ียเล้ียงและตัดสิทธิ์ตามขอบังคับฯ ตอไป  

 
6. คุณสมบัติและสิทธิของผูเขารวมการแขงขัน (นักกีฬา)  

นักกีฬาท่ีมีสิทธิเขาแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
6.1  เป็นนักกีฬาท่ีมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน  18  ปี  ( เกิดปีพุทธศักราช  2542 เป็นต้นไป ) 
6.2 ใหเปนไปตามขอ  22  แหงขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย  วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ. 2550  
6.3 นักกีฬาและเจาหนาท่ีประจ าทีม ท่ีสมัครเขาแขงขัน จะตองไมอยูในระหวางท่ีสหพันธฟุตบอลนานาชาติ

(FIFA) หรือสมาพันธฟุตบอลแหงเอเซีย (A.F.C.) หรือสหพันธฟุตบอลแหงอาเซี่ยน (A.F.F.) หรือสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ (F.A.T.) หรือการกีฬาแหงประเทศไทย (S.A.T.)  ลงโทษหามเขาแขงขัน หรือพัก
การแขงขัน ผูท่ีอยูในระหวางถูกลงโทษนี้ไมมีสิทธิเขามามีสวน เกี่ยวของกับทีมท่ีเขาแขงขันครั้งนี้ ไมวา
ประการใด ๆ  

     ประเภททีมชาย  
6.4 ไมอนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลชายท่ีมีรายช่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  

ส่งเข้าแขงขันฟุตซอลระหวางประเทศ ในนามของทีมฟุตซอลชาติไทยทุกชุดท้ังในอดีตและในปจจุบันลงท า
การแข่งขัน  

- อนึ่ง ความเปนนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยตามรายช่ือของนักฟุตซอลทีมชาติไทยไมมีสิทธิเขารวม    
  การแข่งขันและหากมีช่ือของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยทานใดท่ีไดตกหลนไปก็ใหยึดถือขอเท็จจริงใน   
  คุณสมบัติของนักกีฬาผูเขาแขงขันเปนส าคัญวาเคยมีช่ือเขารวมการแขงขันในนามของทีมฟุตซอลชาติไทย 
  หรือไม  หากเคยมีช่ือก็จะไมมีสิทธิเขารวมการแขงขัน (ในกรณีนักกีฬาไดสมัครเขารวมแข่งขันรอบคัดเลือก  
  แล้วยังไมมีช่ือปรากฏในคุณสมบัติในข้อนี้นั้นสามารถเขารวมแขงขันในระดับชาติได) 

  6.5 อนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลท่ีเคยสงช่ือเขาแขงขันในฟุตซอลลีก ต้ังแต่อดีต จนถึงปี 2016 ลงท าการแขงขันใน 
      กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 33  (พ.ศ. 2560)   ท้ังในรอบคัดเลือกระดับภาคและระดับชาติ ได้ทีมละไม่เกิน 3 คน   
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       แต่สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ต้องขึน้ทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้น ๆ โดยสูติบัตร     
      เท่านั้น   และต้องแจ้งรายช่ือนักกีฬาดังกล่าว ในการประชุมผู้จัดการทีม (ในกรณีนักกีฬาไดสมัครเขารวม  
      แข่งขันรอบคัดเลือกแล้วยังไมมีช่ือปรากฏในคุณสมบัติในข้อนี้นั้น สามารถเขารวมแขงขันในระดับชาติได) 

  ประเภททีมหญิง  
6.6  อนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลหญิง  ท่ีเคยมีช่ือเขาแขงขันฟุตซอล  ท่ีสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 

สงเขาแขงขันฟุตซอลหญิงระหวางประเทศในนามของทีมฟุตซอลหญิงชาติไทยทุกชุดท้ังในอดีตและในปจจุบัน ลง
ท าการแขงขันในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) สามารถส่งรายช่ือได้ 5 คน  แต่ส่งเข้าแข่งขันได้
ทีมละไมเกิน 3 คน และต้องแจ้งรายช่ือนักกีฬาดังกล่าวในการประชุมผู้จัดการทีม   

6.7  หามนักกีฬาในประเภทฟุตบอลชายและหญิง ในกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งนี้   ลงแขงขันในประเภทฟุตซอลชาย
และหญิง  

6.8 หากมีทีมใดละเมิดระเบียบการแขงขันนี้ ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 11 บทลงโทษ ขอ.38 มาบังคับใชท้ังในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ระดับภาค และการแขงขันระดับชาติ  

 
7. ประเภทการแขงขัน  

การแขงขันประเภทนี้ เรียกวา  “ การแขงขันฟุตซอล กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) ” จะท าการ
แข่งขันระหวางวันท่ี 16 - 26  มีนาคม  2560  ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยแบงการแขงขันออกเปน  
2 ประเภท คือ  

7.1 ประเภททีมชาย  
7.2 ประเภททีมหญิง  
 

8. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน  
8.1 ใหแตละจังหวัดท่ีสงทีมเขารวมการแขงขัน สงรายช่ือนักกีฬาสมัครเขาแขงขัน ท้ังประเภททีมชาย และ

ประเภททีมหญิง ไดไมเกินประเภทละ 15 คน แตไมนอยกวา 12 คน (ต้องเป็นผู้รักษาประตู 3 คน ผู้เล่น 9 คน) 
และเจ้าหน้าท่ีทีมๆละ 3 คน (ผู้จัดการทีม /ผู้ฝึกสอน /ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน)   

8.2 ให้แตละจังหวัดท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ยืนยันรายช่ือนักกีฬา จ านวน 14 คน 
ในวันประชุมผู้จัดการทีม (ตามใบสง ENTRY FORM BY NAME) ถาจังหวัดใดไมยืนยันรายช่ือ กกท. จะตัด
รายช่ือท่ีเกินจากอันดับท่ี 14 เปนตนไป โดยไมมีเงื่อนไข 

8.3 ใหแตละจังหวัดท่ีผานการคัดเลือกระดับภาค ยืนยันรายช่ือนักกีฬาจ านวน 14 คน ตามระยะเวลาท่ี กกท. 
ก าหนดไมนอยกวา 60 วัน กอนการแขงขันระดับชาติ  (ตามใบสง ENTRY FORM  BY  NAME)  ถ้าจังหวัด
ใดไมยืนยันรายช่ือ กกท. จะตัดรายช่ือท่ีเกินจากอันดับท่ี 14 เปนตนไป โดยไมมีเงื่อนไข  

 
9. คุณสมบัติและสิทธิของทีมเขารวมการแขงขัน   
         9.1 การแข่งขันระดับภาค สิทธิในการสมัครทีมเข้าแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะด าเนินการ
จัดการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ในแต่ละภาค ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆในภาค มีสิทธิส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการ
แข่งขันในนามของจังหวัด ได้จังหวัดละ 1 ทีม   ดังต่อไปนี้ 
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   9.1.1 ภาค  1  ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 
  1. กรุงเทพมหานคร  2. จังหวัดจันทบุรี  3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4. จังหวัดชลบุรี   5. จังหวัดตราด   6. จังหวัดนนทบุรี  
  7. จังหวัดปทุมธานี  8.  จังหวัดระยอง  9.จังหวัดสมุทรปราการ 
  10.จังหวัดสมุทรสงคราม   11.จังหวัดสมุทรสาคร  12.จังหวัดสระแก้ว 
  13.จังหวัดนครนายก  14.จังหวัดปราจีนบุรี 
  
  9.1.2 ภาค  2  ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 
  1. จังหวัดกาญจนบุรี   2. จังหวัดชัยนาท   3. จังหวัดนครสวรรค์ 
  4. จังหวัดราชบุรี    5. จังหวัดลพบุรี   6.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  7. จังหวัดสุพรรณบุรี   8. จังหวัดสิงห์บุรี            9. จังหวัดสระบุรี 
  10.จังหวัดอ่างทอง   11.จังหวัดอุทัยธานี  12.จังหวัดเพชรบุรี 
  13.จังหวัดนครปฐม   14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
  9.1.3  ภาค  3  ประกอบด้วย  20  จังหวัด  คือ 
  1. จังหวัดกาฬสินธุ์    2. จังหวัดขอนแก่น  3. จังหวัดชัยภูมิ 
  4. จังหวัดนครพนม    5. จังหวัดนครราชสีมา  6. จังหวัดบุรีรัมย์ 
          7. จังหวัดมุกดาหาร  8. จังหวัดมหาสารคาม  9. จังหวัดยโสธร 
  10.จังหวัดร้อยเอ็ด   11.จังหวัดเลย   12.จังหวัดศรีสะเกษ 
  13.จังหวัดสกลนคร   14.จังหวัดสุรินทร์  15.จังหวัดหนองคาย 
          16.จังหวัดหนองบัวล าภู  17.จังหวัดอุดรธานี  18.จังหวัดอุบลราชธานี 
  19.จังหวัดอ านาจเจริญ     20. จังหวัดบึงกาฬ      
    
          9.1.4 ภาค  4  ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 
  1. จังหวัดกระบี ่   2. จังหวัดชุมพร   3. จังหวัดตรัง 
          4. จังหวัดนครศรีธรรมราช   5. จังหวัดนราธิวาส  6. จังหวัดปัตตานี 
  7. จังหวัดพังงา   8. จังหวัดพัทลุง   9.จังหวัดภูเก็ต 
  10.จังหวัดยะลา   11. จังหวัดระนอง  12.จังหวัดสงขลา   
  13.จังหวัดสตูล     14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
   9.1.5  ภาค  5  ประกอบด้วย  15  จังหวัด  คือ 
  1. จังหวัดก าแพงเพชร    2. จังหวัดเชียงราย  3. จังหวัดเชียงใหม่ 
  4. จังหวัดตาก     5. จังหวัดน่าน   6. จังหวัดพะเยา 
  7. จังหวัดพิจิตร   8. จังหวัดพิษณุโลก  9. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  10.จังหวัดแพร่           11.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  12.จังหวัดล าปาง 
     13.จังหวัดล าพูน     14.จังหวัดสุโขทัย  15.จังหวัดอุตรดิตถ ์
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9.2  การแขงขันระดับภาค 5 ภาค เปนการแขงขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนภายในภาค โดยใหสิทธิ์ทีมชนะเลิศและ
รองชนะเลิศ ในแต่ละภาคๆละ 2 ทีม 5 ภาค รวมเป็น 10 ทีม  จะไดรับสิทธิ์เป็นทีมตัวแทนภายในภาค  เข้า
แขงขันฟุตซอล ในกีฬาเยาวชนแหงชาติ  ครั้งท่ี 33   ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง  

9.3 การแขงขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 33)  
       ประเภททีมชาย  
       ทีมท่ีมีสิทธิเขาแขงขันในระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33) ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ จ านวน 13 ทีม  

คือ 
      9.3.1 ทีมจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560)  คือ ทีมจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

          9.3.2 ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส์ คือ ทีมกรุงเทพมหานคร 
          9.3.3 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม  

      ประเภททีมหญิง  
       ทีมท่ีมีสิทธิเขาแขงขันในระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33) ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ จ านวน 13 ทีม      
      คือ 
        9.3.4 ทีมจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560)  คือ ทีมจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

9.3.5 ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32  สุพรรณบุรีเกมส์ คือ ทีมกรุงเทพมหานคร 
9.3.6 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม 
 

10. การดําเนินการแขงขัน  
10.1   คณะกรรมการด าเนินการแขงขันภาค  มีหนาท่ีด าเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน ตลอดจน   
         ควบคุมการด าเนินการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบการแขงขันนี้ในภาคของตนเอง และหากมีปญหาใด   
         นอกจากท่ีไดระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้ ใหคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาคพิจารณาและ  
         ด าเนินการใหเสร็จส้ินไป และรายงานใหคณะกรรมการอ านวยการแขงขันฯ ทราบภายหลัง  
10.2    คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค มีอ านาจใน การท่ีจะพิจารณา 
          การตัดสิทธิทีมท่ีไมด าเนินการตามระเบียบการแขงขันนี้ เชน ไมสงรายช่ือและรูปถายของผูเลนในวันสมัครฯ    
           โดยไมจัดทีมเขาท าการแขงขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเปนเงิน ในการท่ีทีมใดๆปฏิบัติการ 
           ฝาฝนระเบียบการแขงขันนี้ จนเปนเหตุใหมีผลเสียหายตอการจัดการแขงขัน  
10.3    คณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค  มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงรายการ หรือก าหนดเวลาใน 
          การแขงขันในภาคของตน หรือการแขงขันในวิธีอื่น ๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีก าหนดใหท า 
          การแขงขันก็ได แตจะท าใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชน หรือเสียประโยชนมิได  
 

11. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน  
11.1   การแขงขันของแตละภาค จะตองมีทีมตางๆ ภายในภาคสมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 8 ทีม  หากทีมสมัคร    
         เขาแขงขันนอยกวา 8 ทีม ใหแจงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ทราบเพื่อพิจารณาตอไป  
11.2    การแขงขันภายในระดับภาค ถามีทีมภายในภาคสงเขาแขงขันตั้งแต 12 ทีมขึ้นไป ใหแบงการแขงขันออก 
          เปน 4 สาย  โดยด าเนินการแขงขันเปนรอบ ดังนี้  (ถามีทีมเขาแขงขันเกิน 16 ทีมใหคณะกรรมการฯ เปน    
          ผูพิจารณา)  

11.2.1 รอบแรก ใหแตละสายท าการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมท่ีมี คะแนนเปนท่ี 1     
             และท่ี 2 ของแตละสายเขาแขงขันในรอบท่ีสอง (ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนเทากันใหจับสลากหาทีมเขารอบ)  

      - ในกรณีท่ี 3 ทีม มีคะแนนเทากัน ใหจับสลากเพื่อหาทีมท่ีเขารอบ  
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11.2.2 รอบที่สอง ท าการแขงขันโดยใชวิธีแพคัดออก โดยก าหนดคูแขงขัน ดังนี้  

   สาย ก.ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1ของสายท่ี 1 แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 2 ของสายท่ี 2  
   สาย ข.ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1ของสายท่ี 2 แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 2 ของสายท่ี 1  
   สาย ค.ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1ของสายท่ี 3 แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 2 ของสายท่ี 4   
   สาย ง.ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1ของสายท่ี 4 แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 2 ของสายท่ี 3 

11.2.3 รอบรองชนะเลิศ 
                         คูท่ี 1  ใหทีมท่ีชนะสาย ก.ในรอบท่ีสอง แขงขันกับ  ทีมท่ีชนะสาย ค.ในรอบท่ีสอง  

      คูท่ี 2  ใหทีมท่ีชนะสาย ข.ในรอบท่ีสอง แขงขันกับ  ทีมท่ีชนะสาย ง.ในรอบท่ีสอง 
11.2.4 รอบชิงชนะเลิศ    ใหทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงต าแหนงชนะเลิศ  
                                 และใหทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน  
11.2.5 การแขงขันในรอบแรก, รอบท่ีสอง, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแขงขัน 
          แลว  ผลปรากฏวา เสมอกันในเวลาท่ีแขงขันตามปกติ  ใหหาผูชนะดวยการใชวิธีการเตะจากจุดโทษ     
          เพื่อหาทีมชนะตอไป โดยไมมีการตอเวลาการแขงขัน 

 11.3 การแขงขันภายในภาค ถามีทีมภายในภาคสงเขาแขงขันนอยกวา 12 ทีมใหแบงการแขงขัน ออกเปน 2 สาย    
        โดยด าเนินการแขงขันเปนรอบ ดังนี้  

  11.3.1 รอบแรก  ใหแตละสายท าการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย  เพื่อคัดเลือกทีมท่ีมี คะแนนเปนท่ี 1   
            และ ท่ี 2 ของแตละสาย  เขาแขงขันในรอบรองชนะเลิศ (ในกรณีท่ี ทีมมีคะแนนเทากันใหจับ   
            สลากหาทีมเขารอบหรือล าดับท่ี 1 และ 2 ต่อไป)  
  11.3.2 รอบรองชนะเลิศ  

     คูท่ี 1ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1 ของสายท่ี 1 แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 2 ของสายท่ี 2 
     คูท่ี 2ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1 ของสายท่ี 2 แขงขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี 2 ของสายท่ี 1 

  11.3.3 รอบชิงชนะเลิศ    ใหทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงต าแหนงชนะเลิศ  
                                   และใหทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน  
  11.3.4 การแขงขันในรอบแรก, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแขงขันแลว    
            ผลปรากฏวาเสมอกันในเวลาท่ีแขงขันตามปกติ  ใหหาผูชนะดวยการใชวิธีการเตะจากจุดโทษ  
            เพื่อหาทีมชนะตอไป  โดยไมมีการตอเวลาการแขงขัน 
  11.3.5 รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ใหทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงต าแหนงชนะเลิศ 
            และใหทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน (แต่ให้จัดหาทีมส ารองไว้   
            ในกรณีท่ีทีมท่ีได้สิทธิ์สละสิทธิ์ หรือถูกตัดสิทธิ์)  
  11.3.6 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ใหทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงต าแหนงชนะเลิศ   
           และใหทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน   

       11.4 การจับสลากแบงสายการแขงขัน  
  11.4.1 การแขงขันในแตละภาค ก าหนดใหจับสลากแบงสายการแขงขัน ดังนี้  

     ก. แบงการแขงขันออกเปน 4 สาย ใหท าการจับสลากเขาสายตามปกติ  
     ข. กรณีแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย ใหท าการจับสลากเขาสายตามปกติ  

  11.4.2 การจับสลากแบงสายการแขงขันของแตละภาค ใหทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขัน  
           ระดับภาคของภาคนั้น   มีสิทธิที่จะเลือกเขาสายหนึ่งสายใดได้  และมีสิทธิที่จะเลือก 
           แขงขันเปนคูเปดสนามได  
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 11.4.3  การแขงขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 33) ก าหนดใหจับสลากแบงสายการแขงขัน ดังนี้  
            ประเภททีมชาย 

ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดยสายท่ี 1- 3 มีสายละ 3 ทีม และสายท่ี 4 มี 4 ทีม  
                             โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้ 

ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้ 
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (กรุงเทพมหานคร) ให้เปน็ทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)  
ง. ด าเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ขอ้ 11.11 

           ประเภททีมหญิง 
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดยสายท่ี 1- 3 มีสายละ 3 ทีม และสายท่ี 4 มี 4 ทีม  
    โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้ 
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้ 
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (กรุงเทพมหานคร)ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)  
ง. ด าเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ขอ้ 11.11  

 11.5 การจัดใหมีการแบงสาย และการแขงขันพบกันหมดในสาย ใหใชวิธีนับคะแนนของการแขงขันมารวมกัน   
               ถาทีมท่ีเขาแขงขันมีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลากเพื่อหาล าดับของทีมซึ่งจะด าเนินการจับสลากหา  
               ล าดับของทีม เมื่อการแขงขันคูสุดทายของสายนั้นๆไดเสร็จส้ินลง โดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ   
               หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค และเจ้าหนาท่ี ซึ่งไปด าเนินการแขงขันอยู เปนผูด าเนินการ 
               จับสลากหาล าดับของทีมตอไป ส าหรับทีมท่ีจะตองจับสลาก  หากไมมีผูแทนท่ีไดรับมอบหมายมาท าการจับ 
               สลาก  ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ  หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค หรือเจาหนาท่ี 

      เปนผู้ด าเนินการ  มีสิทธิท่ีจะเชิญบุคคลใดมาท าการจับสลากแทนก็ได และทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับ 
        สลากนั้น ส าหรับการนับคะแนน มีหลักเกณฑ ดังนี้  
         11.5.1 ทีมท่ีชนะ  ได 3 คะแนน  
         11.5.2 ทีมท่ีแพ    ไมไดคะแนน  
11.6  การแขงขันแบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน 15 นาที  
11.7  การจัดก าหนดการแขงขัน การเล่ือน หรือส่ังงดการแขงขัน ของทีมท่ีปฏิบัติผิดระเบียบการ แขงขันเมื่อ 
        คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค ไดประกาศไปแลว ทุก 
        ทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ  
11.8  คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค จะเล่ือนการแขงขันของ 
        คูแขงขันใด ๆ ก็ตอเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน   เชน สนามไมอยใูนภาวะท่ีใชท าการแขงขันไดตามความเห็น 
        ของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเชนนี้ ทีมท่ีตองเขาแขงขันจะตองรับทราบและปฏิบัติตาม  
         โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได หากจะเล่ือนโดยเหตุอื่น นอกจากท่ีกลาวนี้ จะตองแจงใหทีมท่ีเข้า 
         แขงขันทราบกอนการแขงขันไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง (ถ้าเป็นกรณีท่ีสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ   
        คณะกรรมการจัดการแข่งขัน) 
11.9  ก าหนดการแขงขัน ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค        
        ไดก าหนดไว   ทีมตางๆ จะขอเปล่ียนแปลงไมได  
11.10 หากมีปญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวในเรื่องของก าหนดการแขงขัน ใหอยใูนดุลยพินิจของ 
         คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ  หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค เป็นผูพิจารณา   
         ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนยุติจะอุทธรณมิได  
11.11 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด จะประท้วงหรือเปล่ียนแปลงผลการแข่งขันไม่ได้ 
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12.   ขอปฏิบัติในการแขงขัน  
        หลักฐานการสมัครเขาแขงขันตามใบสมัคร กกท. จัดสงใหและใหเปนไปตามขอบังคับ กกท. วาดวยการแขงขัน   
        กีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550  

  12.1 จังหวัดท่ีมีความประสงคจะสงทีมเขารวมการแขงขันใหยื่นความจ านงโดยกรอกขอความในใบสมัครใหครบ 
         ถวนตามแบบใบสมัครเขาแขงขัน   ใบสมัครดังกลาว ตองสงพรอมหลักฐาน อีก 3 ขอ ดังตอไปนี้  

    12.1.1 ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา และเจาหนาท่ีตามคุณสมบัติในขอ 6 และขอ 8 จ านวน 14 คน 
               เรียงตามล าดับหมายเลขท่ีสงเขาแขงขัน  พรอมท้ังลายมือช่ือนักกีฬาท่ีแทจริง (ซึ่งลายมือช่ือนี้  
               จะใชตรวจสอบในระหวางท่ีแขงขัน หากลายมือช่ือไมเหมือนกันก็จะตัดสิทธิ์การลงแขงขัน   
              ของนักกีฬาผูนั้นตลอดการแขงขัน) พรอมกับรายช่ือเจาหนาท่ีประจ าทีมท่ีไมขาดคุณสมบัติ  
              จ านวน 3 คน  
    12.1.2  รูปถายของนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ขนาด 2 นิ้ว (5 ซ.ม.)  จ านวนคนละ   
                3 รูป เปนรูปท่ีถายไวไมเกิน 1 ป โดยถายใบหนาตรงไมสวมหมวก และเขียนช่ือ - นามสกุล (ตัว 
                บรรจง) พรอมท้ังช่ือของจังหวัดท่ีสงทีมเขาแขงขันและ หมายเลขท่ีจะใชแขงขัน (เชน นายกอ  
                ขอสกุล หมายเลข 11 จังหวัดราชธานี หรือ นาย ขอ กอสกุล ผูจัดการทีมจังหวัดราชธานี) ไวดาน 
                หลังรูป ท้ัง 3 รูป  ในกรณี ในระหว่างการแข่งขันทุกท่านจะต้องสวมใส่บัตรประจ าตัวที่การกีฬา 
               แห่งประเทศไทยฯ ได้ออกให้ท่ีถูกต้องตามต าแหน่งเท่านั้น  ตลอดเวลาการแข่งขันตามรายช่ือ 
               ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น 
    12.1.3  บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรสมาชิกสภา บัตรขาราชการ บัตรพนักงานองคการรัฐวิสาหกิจ    
              หรือบัตรประจ าตัวทางราชการท่ีมีรูปถายฉบับตัวจริงพรอมถายเอกสารบัตรดังกลาวมาดวย เมื่อ   
               ตรวจสอบถูกตองแลวจะคืนบัตรตัวจริงให (ไมรับใบแทนบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีไมมีรูปถาย)  

12.2 จังหวัดท่ีเขาแขงขันจะตองจัดทีมฟุตซอลไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่ไดก าหนดไว ทีมใดลง
สนามแข่งขันแลว เหลือผูเลนนอยกวา 3 คน ในสนามใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ทีมใดถึงสนามแขงขันแลวจะตอง
ลงสนามท าการแข่งขันตามเวลาท่ีก าหนด หากทีมหนึ่งทีมใด ไมลงท าการแขงขันหรือเจตนาผละออกจาก
การแข่งขันตามเวลาท่ีก าหนด ใหปรับเปนแพ และใหทีมคูแขงขันเป็นผูชนะ  หากไมพรอมจะลงสนามท้ัง  

      2 ทีม ใหปรับเปนแพท้ังคู  ทีมใดท่ีถูกปรับเปนแพทุกกรณี  ให้ถือว่าไม่ผลในการแข่งขันที่ผ่านมา (ปรับเป็น
แพ้ทุกแมทช์การแข่งขันที่ผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์ท าการแข่งขันต่อไป  

12.3 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงท าการแขงขัน หรือแสดงเจตนาท่ีจะไมรวมการแขงขันตอไป จนหมดเวลาการ
แข่งขัน หรือไมเขาแขงขันตามรายการท่ีคณะกรรมการก าหนด ถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง ใหปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ ให้ถือว่าไม่มีผลในการแข่งขันที่ผ่านมา (ปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์การแข่งขันที่ผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์
ท าการแข่งขันต่อไปและจะต้องถูกพิจารณาลงโทษ  ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย   ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

      12.4 ใหผูจัดการทีมของทีมท่ีจะลงแขงขันในวันนั้น สงบัญชีรายช่ือนักกีฬา และเจาหนาท่ี โดยล าดับหมายเลขให  
              ตรงกับหมายเลขท่ีสมัครไว ตามแบบฟอรมใบสงช่ือนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีผูเลนไมเกิน  5  คน  และผูเลน 
              ส ารองไมเกิน  9  คน   การสงรายช่ือนี้ตองสงถึงคณะกรรมการจัดการแขงขนัฯ   หรือคณะกรรมการ  
              ด าเนินการแขงขันระดับภาค  หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหด าเนินการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน  
              1 ช่ัวโมง  ของทุกวันท่ีมีการแข่งขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ  

12.5 ถาปรากฏหลักฐานวาชุดของจังหวัดใด สงช่ือหรือนามสกุลผูเลนปลอม  สงบัญชีรายช่ือท่ีมีลายมือช่ือผูเลนปลอม     
หรือจัดผูท่ีขาดคุณสมบัติ  หรือผูไมมีสิทธิตามระเบียบฯนี้  ลงแขงขนัใหปรับทีมนั้นเปนแพให้ถือว่าไม่มผีลใน
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การแข่งขันท่ีผ่านมา(ปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์การแข่งขันท่ีผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์ท าการแข่งขันต่อไปไมวาจะมี
การประทวงหรือไมก็ตามโดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาค  
ประกาศระบุความผิด ท้ังถอนสิทธิทีมของจังหวัดนั้นออกจากการแขงขัน และใหคณะกรรมการเทคนิค 

      การกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษตามขอบังคับฯ ตอไป  
12.6 คูแขงขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายช่ือนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถายของคูแขงขันจากคณะกรรมการจัดการ 

แขงขันฯ  หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค  หรือเจาหนาท่ีได  
12.7 การเปล่ียนตัวผูเลนใหเปล่ียนตัวเข้าออกไดตลอดเวลา ในช่องท่ีก าหนดให้เปล่ียนตัวเท่านั้น 
12.8 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมท่ีดี การละเมิด

กติกาการแขงขันจนถูกผูตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดตอกันหรือไมก็ตามใหงดลงท าการแขงขัน
ในครั้งตอไป 1 ครั้ง หรือผูตัดสินใหออกจากการแขงขัน(ใบแดง)  ใหถือวาเปนความผิดอยางรายแรง ใหงดลง
แข่งขันในนัดตอไปอยางนอย 1 ครั้ง และน าเรื่องเสนอใหคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาแหงประเทศไทย 
พิจารณาเพิ่มโทษตามควรแกกรณี ตามระเบียบฯ ตอไป  

12.9 นักกีฬาคนใดท่ีถูกผูตัดสินใหออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง)   ตลอดจนถึงเจาหนาท่ีทีมท่ีถูก 
       ผูตัดสินลงโทษ  จะมีผลติดตอสืบเนื่องไปถึงการแขงขันรอบตอไปดวย  
12.10 ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง ท่ีประกาศใชแลว เปนสวนหนึ่งของระเบียบการแขงขัน 
         นี้  ทีมท่ีเขาแขงขัน เจาหนาท่ี นักกีฬา ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
12.11 ทีมใดท่ีไมไดเขาแขงขันในรอบตอไป จะตองเดินทางกลับในวันถัดไป  
12.12 การถอนทีมออกจากการแขงขัน จะกระท ามิได เมื่อถึงก าหนดวันแขงขันเริ่มขึ้นของแตละภาค การไมไป 
         แข่งขันตามก าหนดการแขงขันโดยอางการถอนทีมใหลงโทษ ตามขอ12.3  
12.13 การปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ด าเนินการใหเปนไปตามระเบียบฯนี้     
        การพิจารณาโทษของนักกีฬาและทีมท่ีเขาแขงขัน   หรือพิจารณาการกระท าอันใด ท่ีมีการละเมิดซึ่งไม  
        ปรากฏอยูในระเบียบฯ นี้ รวมทั้งการพิจารณารายงานของผูตัดสินท่ีมีเหตุการณไมปกติในการแขงขัน ให 
        เปนหนาท่ีของคณะกรรมการฯ  ซึ่งประกอบดวยประธานฯ หรือรองประธานกับกรรมการอีกอยางนอย  
        5 คน เปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเปนส้ินสุด ผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันฯนี ้
        ผูแทนจังหวัด เจาหนาท่ี นักกีฬาของทีมท่ีเขาแขงขันฯ จะตองทราบจะอางวาไมทราบระเบียบฯนี ้ดวย  
        ประการใด ๆ มิได  

 
13. การแตงกายของนักกีฬา 

13.1  ผูเลนแตละทีม ตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน (ยกเวน ผูรักษาประตูท้ัง 3 คน ต้องเหมือนกัน) ตาม
แบบเครื่องแตงกายสีของเส้ือ กางเกง และถุงเทา ตามท่ีไดแจงไวในใบสมัคร หรือแจงในการประชุม 

        ผูจัดการทีมกอนการแขงขัน และตองติดหมายเลขประจ าตัวด้านหลังเส้ือพรอมท้ังหมายเลขท่ีขากางเกง 
        แขงขันใหชัดเจนตามท่ีไดระบุหมายเลขของผูเลนแตละคนไวในใบสมัคร โดยหมายเลขท่ีขากางเกงตองม ี
        สวนสูงไมน้อยกว่า 10 ซ.ม. สวนดานหลังเส้ือตองมีสวนสูงไมนอยกวา 25ซ.ม.ผูเลนท่ีไมติดหมายเลขหรือ

ติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนาทุจริต หรือไมมีเหตุอันควรหากลงไปแขงขัน และมี 
         ผูประทวงให้คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการแขงขันระดับภาค ปรับทีมนั้น 

เปนแพ และไมจัดใหท าการแขงขันในรอบตอไป ยกเวน จะไดแจงใหผูตัดสินทราบกอนลงท าการแขงขัน 
และผูตัดสินไดบันทึกลงในรายงานไวแลว อนึ่ง ปัญหาใดๆท่ีเกิดขึ้น ระหว่างการแข่งขันเกี่ยวกับเครื่องแต่ง
กายของนักกีฬา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสินเท่านั้น (ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับของ กกท.) 
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13.2 การจะมีเครื่องหมายการคา ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณาท่ีมิใชช่ือจังหวัด เปนท่ีประจักษ  
        เกินกวา 2x3 นิ้วไมได  อนึ่งชุดท่ีใชในการแขงขันหามน าตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ  
       เกี่ยวกับบุหรี่  และแอลกอฮอล ใสลงท าการแขงขัน  ส่วนด้านหลังสามารถใช้ช่ือ จังหวัดหรือช่ือนักกีฬา   
       เท่านั้น   
13.3 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมท่ีมีช่ืออยูหลังคูแขงขันเปล่ียนชุดแขงขัน ท้ังนี้โดยการพิจารณาของ

ผูตัดสินท่ีท าหนาท่ีในคูนั้น ๆ  ถ้าเกิดปัญหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสีเส้ือนักกีฬา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน
เท่านั้น  ทีมจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข (ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับของ กกท.) 

13.4  ผูท่ีเปนหัวหนาชุดตองติดเครื่องหมายท่ีแขนเส้ือดานซายใหชัดเจน เครื่องหมายนี้จะตองน ามาเอง 
13.5  ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้เทปสีพันด้านนอกท่ีมีความแตกต่างจากสีของถุงเท้า และเส้ือ  และกางเกงช้ันใน    
        ต้องมีสีเดียวกับเส้ือและกางเกง  ส่วนกางเกงนั้นจะต้องไม่คลุมหัวเข่า  
13.6  กรณี  POWER  PLAY   ต้องมีสีเส้ือเหมือนกันกับผู้รักษาประตูเท่านั้น  ในกรณีในการส่งรายช่ือลงแข่งขัน 
        ในแต่ละแมทช์นั้น  ถ้าทีมส่งครบ 14 คนจะต้องประกอบด้วยผู้รักษาประตู 3 คนเท่านั้น  แต่ถ้าไม่ส่ง   
        ผู้รักษาประตูครบ 3 คน  คือส่งรายช่ือผู้รักษาประตู  2 คน  จะต้องลดจ านวนผู้เล่นให้เหลือเพียง 11 คน  
        รวมเป็น 13 คน เท่านั้น นักกีฬาทีมใดใช้การหลีกเล่ียงกตกิา  หากมีการฟ้องร้อง และสามารถพิสูจน์ 
        ข้อเท็จจริงแล้ว  โดยคณะกรรมการพิจารณามารยาทซึ่งแต่งต้ังโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ  จะถูกปรับ  
        เป็นแพ้ทุกแมทช์ท่ีผ่านมา และไม่ให้แข่งขันในแมทช์ท่ีเหลืออยู่โดยไม่มีเงื่อนไข 
13.7  การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด  จะประท้วงหรือเปล่ียนแปลงผลการแข่งขันไม่ได้   
13.8  นักกีฬา เจ้าหน้าท่ีทีม ท าร้ายผู้ตัดสิน ให้ยุติการแข่งขัน ปรับทีมเป็นแพ้ และไม่มีผลของการแข่งขันที่ผ่าน 
        มา และไม่ให้มีการแข่งขันในแมทช์ท่ีเหลืออยู่ และให้ผู้แทนและผู้ตัดสินเขียนรายงานเสนอการกีฬาแห่ง  
        ประเทศไทยฯ  เพื่อด าเนินการลงโทษสถานหนัก ต่อไป  
 

14.   มารยาทของนักกีฬา  
         ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี  และตองปฏิบัติตาม
กติกาการแขงขันฟุตซอลของ สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  และระเบียบการแขงขันฟุตซอลของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  การละเมิดกติกาการแขงขันฯ  หรือระเบียบการแขงขันฯ จนถึงกับผูตัดสินสั่งยุติการ 
แขงขันใหถือวาเป็นความผิดอยางรายแรง ใหมีการพิจารณาโทษตามระเบียบการพิจารณามารยาท  วินัย  และขอ 
ประทวง  และบทลงโทษของสมาคมฯ  และใหเสนอการกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาโทษตามขอบังคับอีกช้ันหนึ่ง  

15.  การประทวง  
        ใหด าเนินการประทวงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ช่ัวโมง นับต้ังแตหมดเวลาการแขงขัน ผูลงนามใน
การประทวง ตองเปนผูแทนจังหวัดนั้นๆ หรือผูท่ีไดรับมอบอ านาจจากผูแทนจังหวัดเปนลายลักษณอักษร  พรอมด้วย
วางเงินประกัน 5,000.-บาท (หาพันบาทถวน)  เงินนี้จะคืนใหเมื่อการประทวงเปนผล  ส าหรับการประทวงเรื่อง
คุณสมบัติผูเลนใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย  วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 
16. คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ีผ่าน
การอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
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 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส หรือ
ยุติธรรมของการตัดสิน  

17.  อุปกรณการแขงขัน  
        ลูกฟุตซอลท่ีใชในการแขงขันฟุตซอลกีฬาเยาวชนแหงชาตินี้ ใหใชลูกฟุตซอลท่ี สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให
การรับรอง  หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ (F.A.T.) ใหการรับรอง หรือการกีฬาแหงประเทศไทย (S.A.T.) 
ใหการรับรอง 

18.  รางวัลการแขงขัน  
       ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 
2550 

รางวัลท่ี 1  
รางวัลท่ี 2 
รางวัลท่ี 3 
รางวัลนักกีฬาดีเดน - ชาย 
รางวัลนักกีฬาดีเดน - หญิง 
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเดน - ชาย 
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเดน - หญิง 

  เหรียญชุบทอง              และประกาศนียบัตร 
เหรียญชุบเงิน      และประกาศนียบัตร 

  เหรียญชุบทองแดง   และประกาศนียบัตร(ครองเหรียญรวม) 
โลนักกีฬาดีเดนชาย   และประกาศนียบัตร 
โลนักกีฬาดีเดนหญิง       และประกาศนียบัตร 
โลผู้ฝึกสอนดีเดนทีมชาย  และประกาศนียบัตร 
โลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง     และประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้  
                ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให ้
 

19. กําหนดจํานวนรายการแข่งขัน และจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน 2 รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน 28 เหรียญ  ประกาศนียบัตร 34 ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน 28 เหรียญ  ประกาศนียบัตร 34 ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน 56 เหรียญ  ประกาศนียบัตร 68 ใบ 
 - ส าหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ท่ีได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
            ตามระเบียบท่ีก าหนด 
 

20. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 2. เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง  
 3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
 1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
              ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
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 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกฬีาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถ้าเหรียญ 
              ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 

21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย 
              ด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไป  
              ตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 

22. การประชุมผจูัดการทีม  
          ขอใหเปนผูจัดการทีม หรือเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีมีรายช่ือตามบัญชีรายช่ือเทานั้น ถาไมเขาประชุมฯ จะงดเบีย้เล้ียง คาท่ี
พัก และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ ทราบ  ในกรณี ทีมต้องการเปล่ียนแปลงรายช่ือบุคคลดังกล่าวจะต้องท า
หนังสือถึง การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ  เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง และแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงต่อไป ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน 

23. กําหนดการแขงขัน   
         การแขงขันฟุตซอล  ประเภททีมชาย  และประเภททีมหญิง  ในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 ณ จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดระนอง  จะท าการแข่งขันระหว่างวันท่ี  16 – 26  มีนาคม 2560  
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กําหนดการแข่งขันฟุตซอลชาย / หญิง 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  (พ.ศ.2560) 

ระหว่างวันที่ 16 - 26  มีนาคม  2560 
ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 

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

 
สาย A(1) สาย B(2) สาย C(3) สาย D(4) 

1.  4.  7. 10. 
2.  5.  8. 11. 
3.  6.  9. 12. 
   13. 

 
คู่ท่ี ว/ด/ป สาย คู่แข่งขัน สนาม เวลา 
 
1 
2 

  
15 มีนาคม 2560 

 
1 
2 

รอบแรก 
(1-2) 
(4-5) 

  

3 
4 
5 

15 มีนาคม 2560 3 
4 
4 

(7-8) 
(10-11) 
(12-13) 

  

6 
7 

17 มีนาคม 2560 2 
1 

(W2-6)  
(W1-3) 

  

8 
9 
10 

17 มีนาคม 2560 4 
4 
3 

(12-10)  
(11-13) 
(W3-9) 

  

11 
12 

19 มีนาคม 2560 1 
2 

(L1-3) 
(L2-6) 

  

13 
14 
15 

19 มีนาคม 2560 3 
4 
4 
 

(L3-9) 
(11-12) 
(13-10) 

หมดการแข่งขันในรอบแรก 

 
 
 

 
 
 

 
16 
17 

 
  21 มีนาคม 2560 

 
ก 
ข 

รอบท่ีสอง 
ท่ี 1 สาย 1 – ท่ี 2 สาย 2 
ท่ี 1 สาย 2 – ท่ี 2 สาย 1 

  

18 
19 

22 มีนาคม 2560 ค 
ง 

ท่ี 1 สาย 3 – ท่ี 2 สาย 4 
ท่ี 1 สาย 4 – ท่ี 2 สาย 3 

  

   หมดการแข่งขันในรอบท่ีสอง   
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คู่ท่ี ว/ด/ป สาย คู่แข่งขัน สนาม เวลา 
 

20 
21 

 
 24 มีนาคม 2560 

 
คู่ท่ี 1 
คู่ท่ี 2 

รอบรองชนะเลิศ 
           ทีมท่ีชนะคู่ท่ี16  กับ  ทีมท่ีชนะคู่ท่ี18 

ทีมท่ีชนะคู่ท่ี17  กับ  ทีมท่ีชนะคู่ท่ี19 

  

 
22 

 
 26 มีนาคม 2560 

 รอบชิงชนะเลิศ 
ทีมท่ีชนะคู่ท่ี 20 กับ ทีมท่ีชนะคู่ท่ี 21 

อันดับท่ี 3 ครองเหรียญร่วมกนั 

  

 
    หมายเหตุ  - ก าหนดการแข่งขันฯ นี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม  
                  - หลักเกณฑ์การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33) 
                    ประเภทฟุตซอล ชาย/หญิง ตามระเบียบการแข่งขัน มีดังต่อไปนี ้
 

           ประเภททีมชาย 
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดยสายท่ี 1- 3 มีสายละ 3 ทีม และสายท่ี 4 มี 4 ทีม  

                             โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้ 
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้ 
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (กรุงเทพมหานคร) ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สายA (1.)  
ง. ด าเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ขอ้ 11.11 
 

         ประเภททีมหญิง 
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดยสายท่ี 1- 3 มีสายละ 3 ทีม และสายท่ี 4 มี 4 ทีม  
    โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้ 
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้ 
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (กรุงเทพมหานคร) ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สายA (1.)  
ง. ด าเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ขอ้ 11.11  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


