ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 ประจาปี 25๖2
*****************************

ด้ ว ยกรมพลศึ ก ษา กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ มี โครงการแข่ งขั น กี ฬ าฟุ ต บอลเยาวชนและ
ประชาชน ประจ าปี 2562 จ านวน 6 รุ่ น ดั งนี้ รุ่ น อายุ 12 ปี , 14 ปี , 16 ปี , 18 ปี และประชาชนชาย – หญิ ง
เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเล่นกีฬาและแข่งขัน
ฟุตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลในระดับรากหญ้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอล ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนถึงขีดสูงสุด เข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลกึ่งอาชีพ และอาชีพต่อไป สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้กาหนดจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจาปี 2562
ขึ้น ภายใต้ข้อบั งคับส านักงานการท่องเที่ย วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ว่า ด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ประจาปี 25๖2 โดยกาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้
1. จานวนรุ่นที่จัดการแข่งขัน (นับอายุตามปี พ.ศ. 25๖2)
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (พ.ศ. 2550)
1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย (พ.ศ. 2548)
1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย (พ.ศ. 2546)
1.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (พ.ศ. 2544)
1.5 รุ่นประเภทประชาชนชาย ต้องมีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป
1.6 รุ่นประเภทประชาชนหญิง ต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
2. การรับสมัครการแข่งขันและเอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
2.1 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษา หน่วยงานองค์กรภาครัฐ
และเอกชนหรืออื่นๆ
2.2 นั ก กี ฬ ามี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า แข่ งขั น ในนามตั ว แทนที ม ใดที ม หนึ่ งได้ เพี ย งที ม เดี ย ว /รุ่ น เดี ย ว
ประเภทเดียวและจังหวัดเดียวเท่านั้น ยกเว้นการเปลี่ยนตัวทีมที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด
2.3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันทุกรุ่นอายุ
2.4 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.5 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 12 ปี, รุ่น 14 ปี, รุ่น 16 ปี, รุ่น 18 ปี, และประชาชน
ชาย - หญิง ต้องวางเงินประกันทีมๆ ละ 1,000 บาท (เงินประกันทีมจะคืนให้เมื่อทีมของท่านแข่งขันครบตามกาหนดการ
แข่งขันฯ และไม่ถูกประท้วง) หากทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดในสูจิบัตรการแข่งขันฯ ฝ่ายจัดการแข่งขั นฯ จะริบ
เงินประกันทีมเข้าไปสนับสนุนการแข่งขัน
/2.6 เอกสาร.....
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2.6 เอกสารการรับสมัครทุกรุ่น ให้ใช้ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562
3. กาหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัครการแข่งขัน
3.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 25๖1 – 8 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ)
3.2 ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาคารเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ
ถนนกาแหงสงคราม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร. 0 44 252 444
3.3 ทีมที่ส มัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จะต้องส่ งหลักฐานประกอบการสมัครตามวันเวลาที่
กาหนดรับสมัคร ตามข้อ 3.1
3.4 วั น ประชุ ม ผู้ จั ด การที ม และจั บ สลากแบ่ งสาย ในวั น อั ง คารที่ 8 มกราคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ถนนกาแหงสงคราม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน
4.2 ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
4.3 เป็นผู้ที่เข้าเรียนและกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆ เพียงแห่งเดียวก่อนวันที่
15 มิถุนายน 2561
4.4 ต้อ งเป็ น ผู้ ท างานอยู่ในจังหวั ดที่ ส มั ค รเข้ าร่ว มการแข่ งขัน ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2561
(ดูจากบัตรประกันสังคม) หรือใบรับรองการทางานของหน่วยงานนั้นๆ
4.5 ห้ามนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
4.6 ห้ามนักกีฬาตัวแทนนักฟุตซอลทีมชาติไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
4.7 ห้ามนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นในรายการที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้
4.7.1 ไทยแลนด์ฟรีเมียร์ลีก (T1)
4.7.2 ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 1 (T2)
4.7.3 ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 (T3, T4, T5 (อเมเจอร์ลีก))
4.7.4 ฟุตบอลเอฟเอคัพ และลีกคัพ
4.7.5 ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก ข ค ง
4.7.6 ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ทุกรุ่น
4.8 คุ ณ สมบั ติ นั ก กี ฬ าที่ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ให้ มี บั งคั บ ใช้ จ นกว่ าจะสิ้ น สุ ด การรับ สมั ค รของ
แต่ละจังหวัดเท่านั้น (ข้อ ๒.๑,๒.๒)
4.8.1 นั กกีฬาฟุ ตบอลที่ขึ้นทะเบียนที่เล่ นอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการลงโทษโดย
กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่สามารถเข้าร่วม
แข่งขันได้
4.8.2 นั ก กี ฬ าและผู้ จั ด การที ม ที่ เป็ น ตั ว แทนจั ง หวั ด ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ที่ไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทยไม่
สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
4.8.3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษไม่สามารถเข้าร่วม
แข่งขันได้
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5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
5.1 รุ่นอายุ 12 14 ปี 16ปี 18 ปี
5.1.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษากาหนด
5.1.2 แผงรูป ติดรูป ถ่ายนักกีฬ าและเจ้าหน้าที่ที ม เป็นรูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวก ไม่ส วม
แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันสมัคร
5.1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.4 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา โดยติดรูปถ่ายนักกีฬาและลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของโรงเรียน พร้อมประทับตราสถานศึกษา (ฉบับจริง)
5.3 ประเภทประชาชนชาย ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.3.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษากาหนด
5.3.2 แผงรูป ติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ สวมแว่น
ตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันสมัคร
5.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียน นัก ศึกษา โดยติดรูปถ่ายนักกีฬาและลงนามโดยผู้มีอานาจของ
โรงเรียนพร้อมประทับตราสถานศึกษา (ฉบับจริง)
5.3.6 ใบรับรองการทางานในจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือบัตรประกันสังคม
6. จานวนนักกีฬา/และเจ้าหน้าที่
6.1 แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่
เกินกว่า 25 คน
6.2 ในวันแข่งขันฟุตบอล ให้ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ทีมละไม่เกินกว่า 20 คน
6.3 ผู้จัดการทีม 1 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกินกว่า 4 คน ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 3 คน
7. การประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน
วั น ประชุ ม ผู้ จั ด การที มและจั บ สลากแบ่ ง สาย ในวั น อั ง คารที่ 8 มกราคม 2 5 6 2
เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ถนนกาแหงสงคราม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ หากไม่เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดจะต้องยอมรับและปฎิบัติตามมติที่ประชุมโดยไม่มีการโต้แย้งหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
8. การจัดการแข่งขัน
8.1 ให้ ใช้ก ติกาของสหพั นธ์ฟุ ตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่ส มาคมฟุ ต บอลแห่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง และกติกาที่กรมพลศึกษากาหนด
8.2 ระยะเวลาการแข่งขัน
8.2.1 รุ่นอายุ 12 ปี ครึ่งเวลาละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
8.2.2 รุ่นอายุ 14 ปี ครึ่งเวลาละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
8.2.3 รุ่นอายุ 16 ปี ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
/8.2.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี........

-48.2.4 รุ่นอายุ 18 ปี ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
8.2.5 รุ่นประชาชนชาย ครึ่งเวลาละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
8.2.6 รุ่นประชาชนหญิง ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
8.3 ในกรณีที่ผลการแข่งขันเสอมกันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีการเตะโทษ
ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะ
8.4 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ทีมชนะ
ได้
3 คะแนน
ทีมแพ้
ได้
0 คะแนน
8.5 การหาทีมเข้าไปเล่นรอบต่อไปกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- กรณีเท่ากัน 2 ทีม ให้ดูผลการแข่งขันที่พบกันมา
- กรณีคะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม ให้ใช้วิธีจับฉลาก
8.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- รุ่นอายุ 12 ปี ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ 4
- รุ่นอายุ 14 16 18 ปี ประชาชนชายและประชาชนหญิง ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ 5
8.7 การเปลี่ยนตัว
สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขั นอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน รวมทั้ง
ผู้รักษาประตู จากรายชื่อผู้เล่นสารองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน
8.8 การแต่งกาย
8.8.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบเครื่องแต่งกายโดยสี
ของเสื้อ กางเกง และถุงเท้า เป็นไปตามที่ได้แจ้ง
8.8.2 ชุดที่ใช้ในการแข่งขันสามารถมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณาหรือสัญลักษณ์
เกี่ยวกับสินค้าได้
8.8.3 ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญญลักษณ์อื่น
ใดที่สื่อเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด
8.8.4 ในกรณี ชุด การแข่งขันมี สี คล้ ายคลึ ง กัน ให้ ทีมที่ มีชื่ออยู่ห ลั งคู่แข่งเปลี่ ยนชุ ด
แข่งขัน หรือชุดสารองที่ได้แจ้งไว้
8.8.5 ผู้เป็นหัวหน้าทีม ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านหนึ่งชัดเจน
9. การได้รับใบแดงและใบเหลือง
เกมส์ที่ 1
ใบเหลือง
เหลือง+เหลือง=แดง
เหลือง+เหลือง=แดง

ใบเหลือง
ใบแดง
ใบแดง
ใบแดง

เกมส์ที่ 2
ใบเหลือง
พัก
พัก
ใบแดง
พัก
พัก
พัก

เกมส์ที่ 3
พัก

เกมส์ที่ 4
ใบเหลือง

เหลือง+เหลือง=แดง

พักตลอดการแข่งขัน

ใบเหลือง
พัก
ใบเหลือง

พัก
ใบเหลือง
ใบเหลือง

เหลือง+เหลือง=แดง

พักตลอดการแข่งขัน

ใบแดง

พักตลอดการแข่งขัน

เกมส์ที่ 5
พัก

เกมส์ที่ 6
แข่งขันได้

ใบเหลือง
พัก
พัก

พัก
ใบเหลือง
ใบเหลือง

เกมส์ที่ 7

พัก
พัก

/10 การประท้วง...................

-510. การประท้วง
10.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 2 คณะ คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา
(2) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา
คาวินิจฉัย คาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ถือเป็นสิ้นสุด
10.2 การประท้วงให้ปฏิบัติดังนี้
(1) การประท้วงคุณสมบัติ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็ นผู้ยื่นประท้วงโดย
ยื่นประท้วงต่อประธานพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา และต้องทาการยื่นประท้วงก่อนแข่งขันหรือภายใน 24
ชั่วโมง นับแต่สิ้นสุดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
(2) การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วงโดย
ยื่ น ประท้ ว งต่ อ ประธานพิ จ ารณาการประท้ ว งเทคนิ ค กี ฬ า และต้ อ งท าการยื่ น ประท้ ว งก่ อ นการแข่ งขั น หรือ ภายใน
24 ชั่วโมงนับแต่สิ้นสุดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
10.3 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง เห็นว่าคาประท้วงเป็นผล และเมื่ อ
ได้วินิจฉัยให้เป็นไปตามคาประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน โดยยื่นคาร้องขอรับเงินประกัน
การประท้วงคืน หากคาประท้วงฟังไม่ขึ้นให้ริบเงินประกันการประท้วงนั้น
10.4 ในระหว่างที่ มี การประท้ ว ง การแข่งขั นจะดาเนิ นการต่อ ไปตามกาหนดการ
แข่งขัน
การประท้ ว งต้ องท าหนั งสื อ พร้อมระบุ ชื่ อและลงลายมื อชื่ อ ผู้ ก ล่ าวหาระบุ ชื่อ ผู้ ถู ก
กล่าวหา และข้อเท็จจริงที่เพียงพอรับฟังได้ว่ากระทาความผิดจริงพร้อมพยานหลักฐาน
เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาการประท้ ว งได้ รั บ เรื่ อ งกล่ าวหานั้ น ให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วงทาการพิจารณาข้อกล่าวหาและจะต้องให้โอกาสผู้ถูกประท้วงชี้แจงข้อเท็จจริง ภายใน 24 ชั่วโมงนับ
แต่ได้รับคาประท้วง
การแจ้งให้ผู้ถูกประท้วงชี้แจ้งข้อเท็จจริงนั้น ให้แจ้งให้ผู้ถูกประท้วงทราบโดยตรง และ
ให้ผู้ถูกประท้วงยื่นคาแก้คาประท้วง ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งคาประท้วง หากพ้นกาหนดดังกล่าวผู้ถูกประท้วงไม่
ยื่นคาแก้ประท้วง ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงชี้ขาดคาประท้วงนั้นฝ่ายเดียว
ภายหลังยื่นคาประท้วง ถ้าผู้ประท้วงเพิกเฉยไม่ดาเนินการตามคาสั่งใด ๆ ภายในเวลาที่
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงกาหนด ให้ถือว่าผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะดาเนินการประท้วงนั้นอีกต่อไป ให้จาหน่ายคา
ประทวงนั้น และให้ริบเงินประกันการประท้วง
10.5 หากการประท้วงเป็นผลให้ทีมนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และเป็นกรณีที่มี
การตรวจสอบพบภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ และให้ทีมนั้นส่งถ้วยรางวัลและเงินค่า
สนับสนุนทีม และเงินรางวัลที่ได้รับคืนแก่กรมพลศึกษาทันที
หากการประท้วงเป็นผลในรอบแรก เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป โดยให้ พิจารณา
เลื่อนทีมที่มีคะแนนรองลงมาขึ้นไปเล่นแทนตามขั้นตอน แต่ถ้าทีมที่มีคะแนนรองลงมามีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่หน่วยงานราชการเป็นผู้
ออกและมีรูปถ่าย ให้นาตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทาการแข่งขันทุกครั้ง
/11.2 กรณีทั้ง 2 ทีม.....................

-611.2 กรณีทั้ง 2 ทีม ไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้หรือผละ
ออกจากการแข่งขัน ให้ยกเลิกการแข่งขันคู่นั้น โดยยกเลิกการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป
พร้อมให้ผู้ตัดสินเขียนรายงานเสนอต่อประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาโทษ
11.3 ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันหรือเจตนาไม่มาทาการแข่งขันให้ทันตามกาหนดการ
แข่งขัน จะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุ
จาเป็นอื่นใดให้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาโทษ
11.4 ในระหว่างการแข่งขันผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่
ต้องปฎิบัติตามข้อกาหนดในประกาศนี้และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดหรือทีม ใดไม่ปฎิบัติตามข้อกาหนดใน
ประกาศนี้และกติกาการแข่งขันให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้นั้นหรือทีมนั้นออกจาก
การแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป
11.5 ในกรณีที่ทีมที่เป็นตัวแทนเขต ไม่มาร่วมทาการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องคืน
เงินรางวัลในรอบตัวแทนเขตให้กับกรมพลศึกษา และไม่ให้ทีมและนักกีฬา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการเป็นเวลา 2 ปี
11.6 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้หรือผละออกจาก
การแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป
11.7 ในกรณีที่นานักกีฬาผิดคุณสมบัติมาทาการแข่งขัน โดยให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่
ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาลงโทษโดยให้
ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป
11.8 ตลอดเวลาทาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีมที่ดี
12. รางวัลการแข่งขัน
(1) ระดับจังหวัด
(1.1) รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 14 ปี และประชาชนหญิง เงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 10,000 บาท
- ที่ 2 จานวน 7,000 บาท
- ที่ 3 จานวน 4,000 บาท
- ที่ 4 จานวน 2,000 บาท
(1.2) รุ่นอายุ 16 ปี รุ่นอายุ 18 ปี เงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 12,000 บาท
- ที่ 2 จานวน 8,000 บาท
- ที่ 3 จานวน 4,000 บาท
- ที่ 4 จานวน 2,000 บาท
(1.3) ประชาชนชาย เงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 15,000 บาท
- ที่ 2 จานวน 10,000 บาท
- ที่ 3 จานวน 7,000 บาท
- ที่ 4 จานวน 3,000 บาท
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-713. การควบคุม
13.1 หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครของทีมใดเป็นเท็จ ถือว่าการสมัคร
ครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรก
หากทีมใดทาการปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือใช้เอกสาร
เท็จ หรือส่งนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศนี้เข้าแข่งขันทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน รวมถึง
ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาทั้งทีมด้วย จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการที่กรมพล
ศึกษาจัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
13.2 ในกรณีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือทีมใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน จะถูก
ลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 2 ครั้งหรือตลอดการแข่งขัน
13.3 กรณี นั กกีฬาเจ้าหน้าที่ หรือทีมใดแสดงพฤติกรรม เช่น ไม่ยอมรับการปฏิบั ติ
หน้าที่ของผู้ตัดสิน การใช้ถ้อยคาที่เป็นการด่าทอต่าง ๆ กล่าววาจาไม่สุภาพนั้น จะถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากการ
แข่งขัน หากการกระทาผิดในครั้งแรกให้พักการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันออกไปอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง หากการกระทาผิด
ในครั้งถัดไปจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันในระดับนั้น ๆ
13.4 ที ม ใดฝ่ าฝื น ส่ ง นั ก กี ฬ าที่ ถู ก ลงโทษให้ พั ก การแข่ งขั น หรื อ กระท าความผิ ด ใน
ประกาศนี้ หากลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
13.5 ทีมชนะเลิศแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดหรือตัวแทนเขต ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ โดยไม่แจ้งความจาเป็นให้กับกรมพลศึกษาทราบล่วงหน้า ให้ตัดสิทธิ์ทีม
และนักกีฬาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการที่กรมพลศึกษาเป็นผู้จัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังจังหวัด
ต้นสังกัดทราบด้วย
13.6 กรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนั้น
หากการเลื่ อ นการจั ด การแข่ งขั น เป็ น เหตุ ให้ นั ก กี ฬ าที่ เข้ า ร่ว มการแข่ งขั น ขาดคุ ณ สมบั ติ ให้ ถื อ เอา
คุณสมบัติในการสมัครครั้งแรกเป็นเกณฑ์โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 ประจาปี 25๖2
*****************************

ด้ ว ยกรมพลศึ ก ษา กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ มี โครงการแข่ งขั น กี ฬ าฟุ ต บอลเยาวชนและ
ประชาชน ประจ าปี 2562 จ านวน 6 รุ่ น ดั งนี้ รุ่ น อายุ 12 ปี , 14 ปี , 16 ปี , 18 ปี และประชาชนชาย – หญิ ง
เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเล่นกีฬาและแข่งขัน
ฟุตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลในระดับรากหญ้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอล ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนถึงขีดสูงสุด เข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลกึ่งอาชีพ และอาชีพต่อไป สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้กาหนดจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจาปี 2562
ขึ้น ภายใต้ข้อบั งคับส านักงานการท่องเที่ย วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ประจาปี 25๖2 โดยกาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้
1. จานวนรุ่นที่จัดการแข่งขัน (นับอายุตามปี พ.ศ. 25๖2)
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (พ.ศ. 2550)
1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย (พ.ศ. 2548)
1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย (พ.ศ. 2546)
1.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (พ.ศ. 2544)
1.5 รุ่นประเภทประชาชนชาย ต้องมีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป
1.6 รุ่นประเภทประชาชนหญิง ต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
2. การรับสมัครการแข่งขันและเอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
2.1 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษา หน่วยงานองค์กรภาครัฐ
และเอกชนหรืออื่นๆ
2.2 นั ก กี ฬ ามี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า แข่ งขั น ในนามตั ว แทนที ม ใดที ม หนึ่ งได้ เพี ย งที ม เดี ย ว /รุ่ น เดี ย ว
ประเภทเดียวและจังหวัดเดียวเท่านั้น ยกเว้นการเปลี่ยนตัวทีมที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด
2.3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ าร่วมการ
แข่งขันทุกรุ่นอายุ
2.4 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.5 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 12 ปี, รุ่น 14 ปี, รุ่น 16 ปี, รุ่น 18 ปี, และประชาชน
ชาย - หญิง ต้องวางเงินประกันทีมๆ ละ 1,000 บาท (เงินประกันทีมจะคืนให้เมื่อทีมของท่านแข่งขันครบตามกาหนดการ
แข่งขันฯ และไม่ถูกประท้วง) หากทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดในสูจิบัตรการแข่งขันฯ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะริบ
เงินประกันทีมเข้าไปสนับสนุนการแข่งขัน
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2.6 เอกสารการรับสมัครทุกรุ่น ให้ใช้ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562
3. กาหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัครการแข่งขัน
3.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 25๖1 – 8 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ)
3.2 ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาคารเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ
ถนนกาแหงสงคราม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร. 0 44 252 444
3.3 ทีมที่ส มัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จะต้องส่ งหลักฐานประกอบการสมัครตามวันเวลาที่
กาหนดรับสมัคร ตามข้อ 3.1
3.4 วั น ประชุ ม ผู้ จั ด การที ม และจั บ สลาก แบ่ ง สาย ในวั น อั ง คารที่ 8 มกราคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ถนนกาแหงสงคราม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน
4.2 ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
4.3 เป็นผู้ที่เข้าเรียนและกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆ เพียงแห่งเดียวก่อนวันที่
15 มิถุนายน 2561
4.4 ต้อ งเป็ น ผู้ ท างานอยู่ในจังหวั ดที่ ส มั ค รเข้ าร่ว มการแข่ งขัน ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2561
(ดูจากบัตรประกันสังคม) หรือใบรับรองการทางานของหน่วยงานนั้นๆ
4.5 ห้ามนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
4.6 ห้ามนักกีฬาตัวแทนนักฟุตซอลทีมชาติไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
4.7 ห้ามนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นในรายการที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้
4.7.1 ไทยแลนด์ฟรีเมียร์ลีก (T1)
4.7.2 ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 1 (T2)
4.7.3 ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 (T3, T4, T5 (อเมเจอร์ลีก))
4.7.4 ฟุตบอลเอฟเอคัพ และลีกคัพ
4.7.5 ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก ข ค ง
4.7.6 ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ทุกรุ่น
4.8 คุ ณ สมบั ติ นั ก กี ฬ าที่ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ให้ มี บั งคั บ ใช้ จ นกว่ าจะสิ้ น สุ ด การรับ สมั ค รของ
แต่ละจังหวัดเท่านั้น (ข้อ ๒.๑,๒.๒)
4.8.1 นั กกีฬาฟุ ตบอลที่ขึ้นทะเบียนที่เล่ นอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการลงโทษโดย
กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่สามารถเข้าร่วม
แข่งขันได้
4.8.2 นั ก กี ฬ าและผู้ จั ด การที ม ที่ เป็ น ตั ว แทนจั ง หวั ด ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ที่ไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทยไม่
สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
4.8.3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษไม่สามารถเข้าร่วม
แข่งขันได้
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5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
5.1 รุ่นอายุ 12 14 ปี 16ปี 18 ปี
5.1.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษากาหนด
5.1.2 แผงรูป ติดรูป ถ่ายนักกีฬ าและเจ้าหน้าที่ที ม เป็นรูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวก ไม่ส วม
แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันสมัคร
5.1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.4 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา โดยติดรูปถ่ายนักกีฬาและลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของโรงเรียน พร้อมประทับตราสถานศึกษา (ฉบับจริง)
5.3 ประเภทประชาชนชาย ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.3.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษากาหนด
5.3.2 แผงรูป ติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น
ตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันสมัคร
5.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา โดยติดรูปถ่ายนักกีฬาและลงนามโดยผู้มีอานาจของ
โรงเรียนพร้อมประทับตราสถานศึกษา (ฉบับจริง)
5.3.6 ใบรับรองการทางานในจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือบัตรประกันสังคม
6. จานวนนักกีฬา/และเจ้าหน้าที่
6.1 แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่
เกินกว่า 25 คน
6.2 ในวันแข่งขันฟุตบอล ให้ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ทีมละไม่เกินกว่า 20 คน
6.3 ผู้จัดการทีม 1 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกินกว่า 4 คน ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 3 คน
7. การประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน
วั น ประชุ ม ผู้ จั ด การที มและจั บ สลากแบ่ ง สาย ในวั น อั ง คารที่ 8 มกราคม 2 5 6 2
เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ถนนกาแหงสงคราม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ หากไม่เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดจะต้องยอมรับและปฎิบัติตามมติที่ประชุมโดยไม่มีการโต้แย้งหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
8. การจัดการแข่งขัน
8.1 ให้ ใช้ก ติกาของสหพั นธ์ฟุ ตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่ส มาคมฟุ ต บอลแห่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง และกติกาที่กรมพลศึกษากาหนด
8.2 ระยะเวลาการแข่งขัน
8.2.1 รุ่นอายุ 12 ปี ครึ่งเวลาละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
8.2.2 รุ่นอายุ 14 ปี ครึ่งเวลาละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
8.2.3 รุ่นอายุ 16 ปี ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
/8.2.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี........

-48.2.4 รุ่นอายุ 18 ปี ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
8.2.5 รุ่นประชาชนชาย ครึ่งเวลาละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
8.2.6 รุ่นประชาชนหญิง ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที
8.3 ในกรณีที่ผลการแข่งขันเสอมกันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีการเตะโทษ
ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผู้ชนะ
8.4 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ทีมชนะ
ได้
3 คะแนน
ทีมแพ้
ได้
0 คะแนน
8.5 การหาทีมเข้าไปเล่นรอบต่อไปกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- กรณีเท่ากัน 2 ทีม ให้ดูผลการแข่งขันที่พบกันมา
- กรณีคะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม ให้ใช้วิธีจับฉลาก
8.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- รุ่นอายุ 12 ปี ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ 4
- รุ่นอายุ 14 16 18 ปี ประชาชนชายและประชาชนหญิง ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ 5
8.7 การเปลี่ยนตัว
สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน รวมทั้ง
ผู้รักษาประตู จากรายชื่อผู้เล่นสารองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน
8.8 การแต่งกาย
8.8.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบเครื่องแต่งกายโดยสี
ของเสื้อ กางเกง และถุงเท้า เป็นไปตามที่ได้แจ้ง
8.8.2 ชุดที่ใช้ในการแข่งขันสามารถมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณาหรือสัญลักษณ์
เกี่ยวกับสินค้าได้
8.8.3 ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญญลักษณ์อื่น
ใดที่สื่อเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด
8.8.4 ในกรณี ชุด การแข่งขันมี สี คล้ ายคลึ งกัน ให้ ทีมที่ มีชื่ออยู่ห ลั งคู่แข่งเปลี่ ยนชุ ด
แข่งขัน หรือชุดสารองที่ได้แจ้งไว้
8.8.5 ผู้เป็นหัวหน้าทีม ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านหนึ่งชัดเจน
9. การได้รับใบแดงและใบเหลือง
เกมส์ที่ 1
ใบเหลือง
เหลือง+เหลือง=แดง
เหลือง+เหลือง=แดง

ใบเหลือง
ใบแดง
ใบแดง
ใบแดง

เกมส์ที่ 2
ใบเหลือง
พัก
พัก
ใบแดง
พัก
พัก
พัก

เกมส์ที่ 3
พัก

เกมส์ที่ 4
ใบเหลือง

เหลือง+เหลือง=แดง

พักตลอดการแข่งขัน

ใบเหลือง
พัก
ใบเหลือง

พัก
ใบเหลือง
ใบเหลือง

เหลือง+เหลือง=แดง

พักตลอดการแข่งขัน

ใบแดง

พักตลอดการแข่งขัน

เกมส์ที่ 5
พัก

เกมส์ที่ 6
แข่งขันได้

ใบเหลือง
พัก
พัก

พัก
ใบเหลือง
ใบเหลือง

เกมส์ที่ 7

พัก
พัก

/10 การประท้วง...................

-510. การประท้วง
10.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 2 คณะ คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา
(2) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา
คาวินิจฉัย คาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ถือเป็นสิ้นสุด
10.2 การประท้วงให้ปฏิบัติดังนี้
(1) การประท้วงคุณสมบัติ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วงโดย
ยื่นประท้วงต่อประธานพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา และต้องทาการยื่นประท้วงก่อนแข่งขันหรือภายใน 24
ชั่วโมง นับแต่สิ้นสุดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
(2) การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วงโดย
ยื่ น ประท้ ว งต่ อ ประธานพิ จ ารณาการประท้ ว งเทคนิ ค กี ฬ า และต้ อ งท าการยื่ น ประท้ ว งก่ อ นการแข่ งขั น หรือ ภายใน
24 ชั่วโมงนับแต่สิ้นสุดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
10.3 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง เห็นว่าคาประท้วงเป็นผล และเมื่อ
ได้วินิจฉัยให้เป็นไปตามคาประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน โดยยื่นคาร้องขอรับเงินประกัน
การประท้วงคืน หากคาประท้วงฟังไม่ขึ้นให้ริบเงินประกันการประท้วงนั้น
10.4 ในระหว่างที่ มีการประท้ ว ง การแข่งขั นจะดาเนิ นการต่อ ไปตามกาหนดการ
แข่งขัน
การประท้ ว งต้ องท าหนั งสื อ พร้อมระบุ ชื่ อและลงลายมื อชื่ อ ผู้ ก ล่ าวหาระบุ ชื่อ ผู้ ถู ก
กล่าวหา และข้อเท็จจริงที่เพียงพอรับฟังได้ว่ากระทาความผิดจริงพร้อมพยานหลักฐาน
เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาการประท้ ว งได้ รั บ เรื่ อ งกล่ าวหานั้ น ให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วงทาการพิจารณาข้อกล่าวหาและจะต้องให้โอกาสผู้ถูกประท้วงชี้แจงข้อเท็จจริง ภายใน 24 ชั่วโมงนับ
แต่ได้รับคาประท้วง
การแจ้งให้ผู้ถูกประท้วงชี้แจ้งข้อเท็จจริงนั้น ให้แจ้งให้ผู้ถูกประท้วงทราบโดยตรง และ
ให้ผู้ถูกประท้วงยื่นคาแก้คาประท้วง ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งคาประท้วง หากพ้นกาหนดดังกล่าวผู้ถูกประท้วงไม่
ยื่นคาแก้ประท้วง ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงชี้ขาดคาประท้วงนั้นฝ่ายเดียว
ภายหลังยื่นคาประท้วง ถ้าผู้ประท้วงเพิกเฉยไม่ดาเนินการตามคาสั่งใด ๆ ภายในเวลาที่
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงกาหนด ให้ถือว่าผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะดาเนินการประท้วงนั้นอีกต่อไป ให้จาหน่ายคา
ประทวงนั้น และให้ริบเงินประกันการประท้วง
10.5 หากการประท้วงเป็นผลให้ทีมนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และเป็นกรณีที่มี
การตรวจสอบพบภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ และให้ทีมนั้นส่งถ้วยรางวัลและเงินค่า
สนับสนุนทีม และเงินรางวัลที่ได้รับคืนแก่กรมพลศึกษาทันที
หากการประท้วงเป็นผลในรอบแรก เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป โดยให้ พิจารณา
เลื่อนทีมที่มีคะแนนรองลงมาขึ้นไปเล่นแทนตามขั้นตอน แต่ถ้าทีมที่มีคะแนนรองลงมามีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่หน่วยงานราชการเป็นผู้
ออกและมีรูปถ่าย ให้นาตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทาการแข่งขันทุกครั้ง
/11.2 กรณีทั้ง 2 ทีม.....................

-611.2 กรณีทั้ง 2 ทีม ไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้หรือผละ
ออกจากการแข่งขัน ให้ยกเลิกการแข่งขันคู่นั้น โดยยกเลิกการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป
พร้อมให้ผู้ตัดสินเขียนรายงานเสนอต่อประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาโทษ
11.3 ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันหรือเจตนาไม่มาทาการแข่งขันให้ทันตามกาหนดการ
แข่งขัน จะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จาเป็นอื่นใดให้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาโทษ
11.4 ในระหว่างการแข่งขันผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่
ต้องปฎิบัติตามข้อกาหนดในประกาศนี้และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดหรือทีมใดไม่ปฎิบัติตามข้อกาหนดใน
ประกาศนี้และกติกาการแข่งขันให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้นั้นหรือทีมนั้นออกจาก
การแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป
11.5 ในกรณีที่ทีมที่เป็นตัวแทนเขต ไม่มาร่วมทาการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องคืน
เงินรางวัลในรอบตัวแทนเขตให้กับกรมพลศึกษา และไม่ให้ทีมและนักกีฬา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการเป็นเวลา 2 ปี
11.6 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้หรือผละออกจาก
การแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป
11.7 ในกรณีที่นานักกีฬาผิดคุณสมบัติมาทาการแข่งขัน โดยให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่
ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันเพื่อพิจารณาลงโทษโดยให้
ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป
11.8 ตลอดเวลาทาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีมที่ดี
12. รางวัลการแข่งขัน
(1) ระดับจังหวัด
(1.1) รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 14 ปี และประชาชนหญิง เงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 10,000 บาท
- ที่ 2 จานวน 7,000 บาท
- ที่ 3 จานวน 4,000 บาท
- ที่ 4 จานวน 2,000 บาท
(1.2) รุ่นอายุ 16 ปี รุ่นอายุ 18 ปี เงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 12,000 บาท
- ที่ 2 จานวน 8,000 บาท
- ที่ 3 จานวน 4,000 บาท
- ที่ 4 จานวน 2,000 บาท
(1.3) ประชาชนชาย เงินรางวัลดังนี้
- ที่ 1 จานวน 15,000 บาท
- ที่ 2 จานวน 10,000 บาท
- ที่ 3 จานวน 7,000 บาท
- ที่ 4 จานวน 3,000 บาท
/13.การควบคุม......................

-713. การควบคุม
13.1 หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครของทีมใดเป็นเท็จ ถือว่าการสมัคร
ครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรก
หากทีมใดทาการปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือใช้เอกสาร
เท็จ หรือส่งนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศนี้เข้าแข่งขันทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน รวมถึง
ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาทั้งทีมด้วย จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการที่กรมพล
ศึกษาจัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
13.2 ในกรณีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือทีมใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน จะถูก
ลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 2 ครั้งหรือตลอดการแข่งขัน
13.3 กรณี นั กกีฬาเจ้าหน้าที่ หรือทีม ใดแสดงพฤติกรรม เช่น ไม่ยอมรับการปฏิบั ติ
หน้าที่ของผู้ตัดสิน การใช้ถ้อยคาที่เป็นการด่าทอต่าง ๆ กล่าววาจาไม่สุภาพนั้น จะถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากการ
แข่งขัน หากการกระทาผิดในครั้งแรกให้พักการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันออกไปอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง หากการกระทาผิด
ในครั้งถัดไปจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันในระดับนั้น ๆ
13.4 ที ม ใดฝ่ าฝื น ส่ ง นั ก กี ฬ าที่ ถู ก ลงโทษให้ พั ก การแข่ งขั น หรื อ กระท าความผิ ด ใน
ประกาศนี้ หากลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
13.5 ทีมชนะเลิศแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดหรือตัวแทนเขต ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ โดยไม่แจ้งความจาเป็นให้กับกรมพลศึกษาทราบล่วงหน้า ให้ตัดสิทธิ์ทีม
และนักกีฬาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการที่กรมพลศึกษาเป็นผู้จัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังจังหวัด
ต้นสังกัดทราบด้วย
13.6 กรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนั้น
หากการเลื่ อ นการจั ด การแข่ งขั น เป็ น เหตุ ให้ นั ก กี ฬ าที่ เข้ า ร่ว มการแข่ งขั น ขาดคุ ณ สมบั ติ ให้ ถื อ เอา
คุณสมบัติในการสมัครครั้งแรกเป็นเกณฑ์โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่
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ผู้จัดการทีม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนรายชื่อผู้เล่น – เจ้าหน้าที่ทีม การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562
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ชื่อ - สกุล
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โทรมือถือ
โทรมือถือ
โทรมือถือ
โทรมือถือ
โทรมือถือ
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(..............................................................)
ผู้จัดการทีม

ลายมือชื่อ

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562
--------------------------------------------------------------ที่...........................
เขียนที่...........................................
วันที่................................................
เรื่อง ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน
เรียน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ตามที่ จั งหวัด นครราชสีม าได้เปิ ด รับ สมั ค รที ม ฟุ ต บอลเข้ า ร่ วมการแข่ งขั น ฟุ ต บอลเยาวชนและ
ประชาชน ประจ าปี 2562 (15th THAILAND PRIME MINISTWR CUP 2019) รอบคั ด เลื อ กตั ว แทนจั งหวั ด
นครราชสีมา นั้น
ข้าพเจ้า..........................................................................ผู้จัดการทีมมีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอลโดย
ใช้ชื่อ ทีม ในการแข่งขัน ครั้ งนี้ ว่า ที ม.............................................................เข้าร่ว มการแข่งขั นฟุ ตบอลเย าวชนและ
ประชาชน ประจาปี 2561 ในรุ่นอายุ...........ปี / ประเภทประชาชน...........ครั้งนี้ด้วย พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันฯไว้เป็นการเรียนร้อยแล้ว คือ
 แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 ใบสมัครนักกีฬา
 ใบรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประกันสังคม
 หนังสือรับรองของนักกีฬาฉบับจริง
ขอรับรองว่า หลักฐานต่างๆถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ใดๆอีกหลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว อนึ่งหากทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดหรือประสบอุบัติเหตุจาก
การแข่งขัน ทีมและนักกีฬาจะไม่เรียนร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)
ตาแหน่ง..................................................
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