
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  ระเบียบ การแข่งขันฟุตซอล สัมพันธ์มวลชน อบจ.ยะลา คัพ 65   

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลชน ประจำปี 2565 
**************************************** 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์
มวลชน ประจำปี 2565 กิจกรรม “การแข่งขันฟุตซอล สัมพันธ์มวลชน อบจ.ยะลา คัพ 65 ”โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมกีฬาเกิดแรงกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยสุขภาพจิตที่ดีมีขวัญกำลังใจ เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเพ่ิมขึ้น สนับสนุนด้านการกีฬาให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกช่วงวัย 
ได้รับประสบการณ์การแข่งขันที่มีมาตรฐาน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์บุคลากรด้านการกีฬาในท้องถิ่น สถานศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน และใช้กิจกรรมด้านการกีฬาและพลศึกษา เป็นสื่อกลางในการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์สานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา ทำให้เกิด
ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้การจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลชน ประจำปี 2565 
กิจกรรม “การแข่งขันฟุตซอล สัมพันธ์มวลชน อบจ.ยะลา คัพ 65 ”เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา จึงออกระเบียบไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. ระเบียบนี้     เรียกว่า ระเบียบ “การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลชน คัพ 65 ” 

2. ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในการแข่งขัน “การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลชน คัพ 65 ” 

3. ประเภทการแข่งขัน  1) กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไมเ่กิน 13 ปี  
2) กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  
3) กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี  

4. คุณสมบัตนิักกีฬา 
4.1 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

4.1.1 นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกินกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด  
- รุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี (เกิดต้ังแตป่ี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)  
- รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี (เกิดตั้งแตป่ี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)   

4.1.2 นักกีฬาจะต้องมีภูมิลำเนา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดยะลา 
 
 
 

4.2 การแข่งขันฟุตซอล … 
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4.2 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี  
4.2.1 นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกินกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด  

- รุ่นอายไุม่เกิน 17 ปี (เกิดตั้งแตป่ี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 
4.2.2 นักกีฬาจะต้องมีภูมิลำเนา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดยะลา หรือ 
4.2.3 นักกีฬาเป็นนักเรียน,นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในจังหวัด
ยะลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนวันที่ 13 มกราคม 2565) (พร้อมแนบหนังสือรับรองจาก
ผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษา (เอกสาร ปพ.7 )) 

5. การรับสมัครและหลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน 

          5.1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 -  30 มิถุนายน 2565 ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เลขที่ 1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอ
เมือง จังหวัดยะลา โทร.073 203628 หรือโหลดใบสมัคร www.yalapao.go.th  

5.2 หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน 
     5.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน      จำนวน 1 ฉบับ 
          5.2.2 ใบทะเบียนรายชื่อ       จำนวน  1  ชุด 
  5.2.3 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา (แผงรูปนักกีฬา)    จำนวน  1  ชุด 

5.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ติดรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ 
5.2.5 หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษา (เอกสารปพ.7)  

(รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี)       จำนวน 1 ฉบับ 
5.2.6 ใบลงทะเบียน ( นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ทุกรุ่นอายุ ต้องลงทะเบียนเข้าแข่งขัน        

ณ สนามยะลาสเตเดียม ในพิธีเปิดวันที่ 14 กรกฎาคม2565 เวลา 08.30น.-09.00น.) 

 5.3 จำนวนนักกฬีาและเจา้หน้าที่ประจำทีม 
        5.3.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน สูงสุดไม่เกิน 12 คน 
            5.3.2  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำทีมได้ 3 คน ประกอบด้วยผู้จัดการทีม,ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วย        
ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม  

5.3.3 การประชุมผู้จัดการทีม ทุกทีมต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม   
  5.3.4 เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

6.  วิธีจัดการแข่งขัน 

6.1 ใช้ระบบการแขง่ขันแบบแบ่งสายการแข่งขัน และแพ้คัดออก (น็อคเอ้า)  
 6.2 การจัดการแข่งขัน  

รอบแรก (36ทีม) จับสลากประกบคูแ่บ่งสายการแข่งขัน สายละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบ
กันหมด เพื่อคัดทีมเข้ารอบจำนวน 2 ทีม (ทีมชนะ 3 คะแนน,ทีมเสมอ 
ทีมละ 1 คะแนน, ทีมแพ้ 0คะแนน) (*กรณีคะแนนเท่ากันให้จับสลาก
วางอันดับ 1,2) 

(รอบ24ทีม) คัดเอาทีมที่เป็นฝ่ายชนะเข้ารอบตามลำดับโปรแกรมกำหนด ระหว่าง
อันดับที่1 พบอันดับที่2 ของแต่ละสาย  คัดทีมที่เป็นฝ่ายชนะ เพ่ือ
แข่งขันรอบต่อไป (*กรณเีสมอในเวลาให้เตะจุดโทษเพ่ือหาทีมเข้าในรอบ) 

 
รอบ(12ทีม)... 
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รอบ(12ทีม) คัดเอาทีมท่ีเป็นฝ่ายชนะเข้ารอบตามลำดับโปรแกรมกำหนด 
(*กรณีเสมอในเวลาให้เตะจุดโทษเพ่ือหาทีมเข้าในรอบ) 

รอบ(6ทีม) คัดเอาทีมท่ีเป็นฝ่ายชนะเข้ารอบตามลำดับโปรแกรมกำหนด และจับ
สลากทีม(แพ้รอบ 6 ทีม) เข้าร่วมอีก 1 ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป 

(*กรณีเสมอในเวลาให้เตะจุดโทษเพ่ือหาทีมเข้าในรอบ) 
รอบรองชนะเลิศ  เพ่ือคัดทีมที่ชนะ เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป    

(*ทีมแพ้เข้าชิง รองชนะเลิศอันดับ 2 ต่อไป) 
รอบชิงชนะเลิศ  แข่งขัน เพ่ือหาที่ชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับ 1  

 “การแข่งขันฟุตซอล สัมพันธ์มวลชน อบจ.ยะลา คัพ 65” 

7. สนามท่ีใช้ในการแข่งขัน /วัน เวลา แข่งขัน 
           เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2565  

7.1 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ณ สนามยะลาสเตเดียม  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 7.2 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี  
ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดยะลา (อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์)  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จงัหวัดยะลา  

8.  กติกาการแข่งขัน 

         8.1 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  
ณ สนามยะลาสเตเดียม  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

8.1.1 นักกีฬาทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงทุกครั้งก่อนทำการแข่งขัน  
         8.1.2 ขณะแข่งขันทุกทีมต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 4 คน ในสนามถึงจะทำการแข่งขันได้       
 8.1.3 เวลาในการแข่งขนั ครึ่งละ 10 นาท ีพักไม่เกิน 5 นาท ี 

8.1.4 การเปลี่ยนตัวนักกีฬา *สามารถเปลี่ยนตัวตามกติกาฟุตซอล 
          8.1.5 ทีมที่ไม่พร้อมจะลงทำการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที หรือไม่มาทำการ
แข่งขันปรับทมีเป็นแพ้ ให้ปรับ 1 ประตู  

*กรณทีีท่ั้ง 2 ทีม ยังไม่สามารถทำการแข่งขันเกิน 10 นาท ี ให้ปรับทีมเป็นแพ้ ทั้ง 2 ทีม 
        8.1.6 ผู้เล่นได้รับใบเหลืองสะสม 2 ใบ หรือใบแดง 1 ใบ จะถูกพักการแข่งขัน 1 นัด ในการ
แข่งขันนัดถัดไปในทันที และจะลงทำการแข่งขันโดยอ้างว่าคณะกรรมการไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้  ฝ่าฝืนปรับแพ้
ทันที  

*(ใบเหลือง/ใบแดง ไม่มีการหักล้างใดๆทั้งสิ้น) 
  8.1.7 การแข่งขันใช้สนามหญ้าเทียม และให้ใช้ลูกฟุตบอลที่กำหนด 
  8.1.8 สามารถใช้รองเท้าสตั๊ดส์หรือรองเท้าร้อยปุ่มได้ และต้องสวมสนับแขง้ตลอดเวลาการ
แข่งขัน 
 
 
 

8.2 การแข่งขัน... 
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8.2 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี  

ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดยะลา (อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์)  
8.2.1 นักกีฬาทกุคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงทุกครั้งก่อนทำการแข่งขัน 
8.2.2 ขณะแข่งขันทกุทีมต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 4 คน (รวมผู้รักษาประตู) ในสนามถึงจะทำการ

แข่งขันได้ 
          8.2.3 เวลาในการแข่งขัน ครึ่งละ 10 นาท ีพักไม่เกิน 5 นาท ี 
         8.2.4 การเปลี่ยนตัวนักกีฬา  *สามารถเปลี่ยนตัวตามกติกาฟุตซอล 

8.2.5 ทีมที่ไม่พร้อมจะลงทำการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที หรือไม่มาทำการ
แข่งขันปรับทีมเป็นแพ้ ให้ปรับ 1 ประตู 

*กรณทีีท่ั้ง 2 ทีม ยังไม่สามารถทำการแข่งขันเกิน 10 นาท ีให้ปรับทีมเป็นแพ้ ทัง้ 2 ทีม 
8.2.6 ผู้เล่นได้รับใบเหลืองสะสม 2 ใบ หรือใบแดง 1 ใบ จะถูกพักการแข่งขัน 1 นัด ในการ

แข่งขันนัดถัดไปในทันที และจะลงทำการแข่งขันโดยอ้างว่าคณะกรรมการไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ ฝ่าฝืนปรับแพ้
ทันท ี *(ใบเหลือง/ใบแดง ไม่มีการหักล้างใดๆท้ังสิ้น) 

8.2.7 การแข่งขันให้ใช้ลูกฟุตซอลทีก่ำหนด 
8.3 เจ้าหน้าที่ประจำทีม นักกีฬา ต้องรักษาระเบียบกฎกติกา และมารยาทอย่างเคร่งครัด หากเป็น

ต้นเหตุให้การแข่งขันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตัดทีมนั้นๆ ออก
จากการแข่งขัน (กรณีผู้จัดการทีมหรือโค้ช ประพฤติตนในการก่อทะเลาะวิวาทกับผู้เล่นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรง
ข้ามระหว่างการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาโทษ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขัน จำนวน 2 นัด 
หรือตามความเหมาะสม) 

8.4 การตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด  
8.5 กรณีเสื้อทีมท่ีมีสีคล้ายคลึงกัน ทีมลำดบัที่ 2 ต้องเปลี่ยนสีเสื้อ  
8.6 กรณี อ่ืนใดนอกเหนือจากนี้  คู่แข่งขันไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และให้ถือว่าคำตดัสินจากประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขนัเป็นที่สิ้นสุด 
           8.7 กติกาการแข่งขันนอกจากที่ระบุในระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ (FIFA) 
ซึ่งสมาคมฟุตซอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 

9.  รางวัลการแข่งขัน   ดังต่อไปนี้ 
ทุกรุ่นอายุได้รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล 10,000.-บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1    ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล   7,000.-บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2    ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล   5,000.-บาท 
- รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม    ได้รับถ้วยเกียรติยศ   

10. มารยาทข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 ผู้ เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่ วมมือในการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน  

10.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ีม ต้องเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล เพ่ือรับ
ฟังโอวาทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว ตามวันเวลาซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด  
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10.3 ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็น
นักกีฬาที่ด ีและต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎกติกาการแข่งขันและมารยาทอย่างเคร่งครัด  

10.4  การประชุมผู้ จัดการที ม  ทุกทีมต้องส่งตั วแทนเข้าร่วมประชุม  ตามวัน เวลาที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด (หากทีมใดไม่มาให้ถือและปฏิบัติตามมติที่ประชุม) 

11. การประท้วง 
           สามารถประท้วง ได้เฉพาะเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ประท้วงผลการตัดสิน      
โดยผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน พร้อมแนบ
หลักฐานการประท้วงให้ชัดเจนว่าต้องการประท้วงนักกีฬาคนใด ทีมใด ภายใน 30 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการ
แข่งขันนัดนั้น พร้อมเงินประกัน จำนวน 1,000.บาท หากการประท้วงเป็นผล ให้ดำเนินการตัดสิทธิ์ทีมนั้นออก
จากการแข่งขัน และคืนเงินประกัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่         มิถุนายม  พ.ศ. 2565 

 


