
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

เรื่อง   ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล “สระแก้วคัพ ครั้งที่ 26” ประจ าปี  2562 
…………………………………………………………………………… 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล “สระแก้วคัพ ครั้งที่ 26” ประจ าปี 2562  ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น รู้กฎกติกามารยาทในการเล่นฟุตบอล มีความรักสามัคคี      
ในหมู่คณะ และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
เยาวชนและประชาชนในเขตต าบลสระแก้วและใกล้เคียง 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การแข่งขันฟุตบอล “สระแก้วคัพ ครั้งที่ 26” ประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล “สระแก้วคัพ ครั้งที่  26” 
 ข้อ  2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตลอดการแข่งขันฟุตบอล “สระแก้วคัพ ครั้งที่  26” เท่านั้น 
 ข้อ  3   จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย  9  คน   

3.1  รุ่นประชาชน  ไม่จ ากัดอายุ 
                           (รับสมัครทีมในเขตต าบลสระแก้ว  ต าบลท่าขึ้น  ต าบลกลาย  ต าบลตลิ่งชัน  ต าบลเปลี่ยน  

       ต าบลไทยบุรี ต าบลกะหรอ และอ าเภอนบพิต า) สามารถดึงตัวผู้เล่นนอกเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดได้ 
       ทีมละไม่เกิน 3 คน 
3.2  รุ่นอายุ 13 ปี  (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2549) รับสมัครไม่เกิน 16 ทีม 
       (รับสมัครนักกีฬาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น) 

 ข้อ  4 คุณสมบัตินักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
  4.1  นักกีฬา 1 คน  เล่นได้ 1 ทีมเท่านั้น 

4.2  แต่ละทีมสามารถส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน  15  คน  
4.3  ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งรายชื่อผู้เล่นและเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในวันจับฉลาก 
       แบ่งสาย และไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เล่นและเพ่ิมเติมในภายหลัง 
4.6  ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ลงท าการแข่งขันในแต่ละนัด ต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อในใบสมัครนักกีฬาฟุตบอล 15 คน  

ที่ตรงกับหลักฐานการสมัครเท่านั้น  ทุกทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 3 คน และผู้รักษา     
ประตู 1 คน 

ข้อ  5 การรับสมัคร และหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการสมัครแข่งขัน 
 5.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
                 (รุ่นอายุ 13 ปี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาสูติบัตร) 

    5.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ   
   5.3  แผงรูปนักกีฬา (รูปจริงไม่รับส าเนา) และรายชื่อนักกีฬา (ใบสมัคร) 

   หมายเหต ุรุ่นอายุ 13 ปี ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงทุกนัดที่แข่งขัน หากนักกีฬาคนใด 
                ไม่น ามาแสดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขัน) 
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  5.4  ค่าสมัครและค่าประกันทีม 
5.4.1  รุ่นประชาชน ค่าสมัครทีมละ 500 บาท ค่าประกันทีมๆ ละ 500 บาท   
5.4.2  รุ่นอายุ 13 ปี ค่าสมัครทีมละ 500 บาท ค่าประกันทีมๆ ละ 500 บาท   

  5.5  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 26 มีนาคม 2562  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  
  5.6  จับฉลากแบ่งสายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหาร 
                            ส่วนต าบลสระแก้ว (ห้องประชุม ชั้น 2) 
 ข้อ  6 วัน เวลา สถานที่แข่งขัน และรูปแบบการแข่งขัน 

6.1  เริ่มแข่งขันในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ สนามโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ หมู่ที่ 5 
       ต าบลสระแก้ว ตามตารางการแข่งขัน 

  6.2  ทีมที่แข่งขันในแต่ละนัดต้องมาถึงสนามก่อนเวลาท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที 
  6.3  ทีมที่ท าการแข่งขันมาช้ากว่าเวลาท าการแข่งขันเกิน 15 นาที จะต้องปรับเป็นแพ้                
                            ทีมคู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะได้ 3 คะแนน (หากมีเหตุจ าเป็นต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการ  
                            แข่งขันทราบ และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามาช้าโดยเหตุอันควรก็ให้ท าการแข่งขันได้) 
  6.4  เวลาในการแข่งขัน 

- รุ่นประชาชน แบ่งออกเป็น  2 ครึ่ง ครึ่งละ 25 นาที พัก 10 นาที (ใช้กับทุกๆ รอบ) 
- รุ่นอายุ 13 ปี แบ่งออกเป็น  2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที (ใช้กับทุกๆ รอบ) 

  6.5  นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ต้องยอมรับค าตัดสินของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ 
                            ตัดสินในขณะท าการแข่งขันครั้งนั้นๆ ทุกกรณี (การตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด) 

6.6  ในกรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์และอ านาจเรียก 
       ตรวจสอบได้ทันที 

ข้อ  7 ข้อปฏิบัติของทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมท าการแข่งขัน 
7.1  รุ่นอายุ 13 ปี ผู้เล่นต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงหรือสูติบัตรตัวจริงมาด้วย ในการ 
       แข่งขันทุกนัด เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
7.2  ให้เจ้าหน้าที่ทีมส่งใบส่งตัวนักกีฬาที่จะท าการแข่งขันในนัดนั้นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
       ก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที และเม่ือถึงก าหนดเวลาท าการแข่งขัน แต่ละทีมมีผู้เล่น 
       ขณะท าการแข่งขันอย่างน้อย  6  คน 
7.3  การแต่งกายของผู้เล่นจะต้องมีเสื้อ กางเกง เป็นสีเดียวกันทั้งทีม ยกเว้นผู้รักษาประตู  
       (ผู้รักษาประตูใส่กางเกงขายาวได้) ถุงเท้าต้องเป็นถุงเท้าฟุตบอล (ถุงเท้ายาวถึงเข่า) เท่านั้น  

  7.4  ผู้เล่นต้องสวมเสื้อท่ีมีหมายเลขและให้ตรงกับหมายเลขที่แจ้งไว้ในทะเบียนทุกครั้ง และจะต้องใส่ 
                            หมายเลขเดิมตลอดการแข่งขันในทุกนัด 
  7.5  ห้ามมิให้สวมใส่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือและรองเท้าที่มี 
                            ปุ่มเป็นโลหะหรือแหลมเหมือนตะปู 
 ข้อ  8 การลงโทษผู้เล่น 
  8.1  ผู้เล่นคนใดถูกคาดโทษใบเหลือง 2 ครั้ง แต่ไม่ได้อยู่ในการแข่งขันครั้งเดียวกันต้องถูกพักการเล่น 
                            ครั้งต่อไป 1 นัด และปรับเงินค่าประกันทีมใบละ 50 บาท 
  8.2  ผู้เล่นคนใดถูกคาดโทษใบเหลือง  แล้วกระท าผิดในการแข่งขันครั้งเดียวกันต้องถูกคาดโทษ 
                            ใบเหลืองอีก โดยผู้ตัดสินแสดงใบเหลืองแล้วตามด้วยใบแดงต้องถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไป  
                            1 นัด และปรับเงินประกันทีมอีก 50  บาท 
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  8.3  ผู้เล่นคนใดถูกไล่ออก (ถูกใบแดง) จากการแข่งขัน จะถูกพักการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 นัด 
                            และปรับเงินประกันทีมอย่างน้อย 100 บาท และไม่เกิน 500  บาท 
  8.4  การสะสมใบเหลือง  ใบแดง  จะสะสมจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

8.5  นักกีฬาคนใดทะเลาะวิวาท ประทุษร้ายนักกีฬาด้วยกัน  จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมแข่งขันสระแก้วคัพ   
       เป็นเวลา 1 ปี 

  8.6  นักกีฬาคนใดประทุษร้ายต่อกรรมการตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินจะตัดสิทธิการแข่งขันสระแก้วคัพ  
                           ตลอดไป 
 ข้อ  9 ในระหว่างท าการแข่งขันผู้เล่นส ารองไม่มีสิทธิ์ลุกจากท่ีนั่งส ารองโดยเด็ดขาดเว้นแต่กรณีการเปลี่ยนตัว 
                     เท่านัน้ 
 ข้อ  10 ผู้ฝึกสอนสามารถลุกข้ึนสอนทีมภายในเขตที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
 ข้อ  11 กรณีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนเข้าไปในสนามเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ตัดสินจะอนุญาต
 ข้อ  12 กรณีการดื่มน้ าอนุญาตให้ผู้เล่นดื่มน้ าได้  แต่ไม่ให้ออกนอกสนาม 
 ข้อ  13 ถ้านักกีฬาคนใดกระท าผิดระเบียบข้อใดข้อหนึ่งผู้ตัดสินมีสิทธิ์ไม่ให้ลงท าการแข่งขันได้ 
 ข้อ  14 ทุกทีมต้องยอมรับในการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน ซึ่งถือเป็นเด็ดขาดจะประท้วงหรืออุทธรณ์ไม่ได้   
                     โดยผู้ตัดสินจะให้ความยุติธรรมกับทุกทีม เพ่ือยกระดับกีฬาฟุตบอลให้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและ 
                     ทัดเทียมนานาชาติ 
 ข้อ  15 ในกรณีที่ไม่สามารถท าการแข่งขันให้เสร็จสิ้นได้ เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ  ฝนตก ฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า   
                     เป็นต้น ผู้ตัดสินมีสิทธิ์และอ านาจยุติการแข่งขัน  และผู้ตัดสินจะต้องเขียนรายงานเสนอคณะกรรมการ 
                     จัดการแข่งขันเพ่ือด าเนินการต่อไป (โดยให้ผลการแข่งขันคงเดิม และแข่งขันต่อในเวลาที่เหลือ ตามวัน  
                     เวลา ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด) 
 ข้อ  16 การประท้วง 
  16.1  ในการประท้วง  สามารถประท้วงได้เฉพาะกรณีคุณสมบัตินักกีฬาไม่ถูกต้องเท่านั้น  ผู้ประท้วง 
                             ต้องยื่นเป็นลายลักอักษรก่อนการแข่งขัน หรือหลังจากจบการแข่งขันในนัดนั้นไม่เกิน 30 นาที   
                             พร้อมเงินประกันการประท้วง 500 บาทต่อครั้ง  ถ้าผลการประท้วงมีผลเป็นจริงตามที่ประท้วง 
                             คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันค่าประท้วงให้  หากการประท้วงไม่เป็นผล 
                             คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะริบเงินค่าประกันการประท้วงทันที 
  16.2  ค าตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน / ข้อสรุปในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
                              (ในกรณีมีการประท้วง) ให้ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ 
 ข้อที่  17  ผลการตัดสินและการให้คะแนน 
  17.1  การนับคะแนน 
               รุ่นประชาชน และรุ่นอายุ 13 ปี 

17.1.1  ชนะ  ได้   3   คะแนน 
17.1.2  เสมอ  ได ้  1   คะแนน 
17.1.3  แพ้  ได้   0   คะแนน 

  17.2  ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบทีส่อง  จะพิจารณาจากคะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งและสอง 
                             ของแต่ละสาย กรณีมีคะแนนรอบแรกเท่ากันให้จับฉลากหาผู้เข้ารอบ 
  17.3  การแข่งขันในรอบสองเป็นแบบแพ้คัดออก (Knock Out) กรณีผลการแข่งขันในเวลาปกติ  
                              มีผลเสมอกัน ให้ใช้วิธีเตะลูกโทษเพ่ือหาผู้ชนะ 

 
/  17.4  รอบรองชนะเลิศ... 
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  17.4  รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้กติกาตามข้อ 17.3 
  17.5  ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ต้องท าการแข่งขันหาผู้ชนะ เพ่ือรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
                             หากไม่มีการแข่งขันไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม  ถือว่าไม่มีทีมชนะและจะไม่มีการมอบรางวัล 
                             ดังกล่าว 
 

 ข้อ  18  รางวัลการแข่งขัน 
   รุ่นประชาชน 
   - รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 12,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   - รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   - รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล   7,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   - รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล   5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   - ทีมมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   - ผู้เล่นยอดเยี่ยม  เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   - รางวัลดาวซัลโว  เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   รุ่นอายุ 13 ปี 
   -รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล   7,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   -รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   -รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล   4,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   -รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล   2,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

-ทีมมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   -ผู้เล่นยอดเยี่ยม  เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
   -รางวัลดาวซัลโว  เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
  

(ลงชื่อ)   
  (นายวิโรจน์  พิมเสน) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ใบสมัคร 

การแขงขันฟุตบอล “สระแกวคัพ ครั้งท่ี 26” ประจําป 2562 

ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2562  เปนตนไป  ณ สนามโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 
 

ช่ือทีม                                                                                                                     .  

     รุน    อายุ 13 ป    ประชาชน 
 

หมายเลข ชื่อ – สกุล หมายเลขประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ผูจัดการทีม                                                           โทรศัพท                                                     . 

ผูควบคุมทีม                                                        โทรศัพท                                                      . 

ผูฝกสอน                                                            โทรศัพท                                                      . 

ผูชวยผูฝกสอน                                                     โทรศัพท                                                      . 



 

 

 

 

ทะเบียนรายช่ือผูเลน – เจาหนาท่ีทีม 

การแขงขันฟุตบอล “สระแกวคัพ ครั้งท่ี 26” ประจําป 2562 

ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2562  เปนตนไป  ณ สนามโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

องคการบริหารสวนตําบลสระแกว  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. 075-809143 
 

   ช่ือทีม                                                                                                                          .                                                                                                     

   รุน    อายุ 13 ป    ประชาชน  
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                             ผูจัดการทีม                          ผูควบคุมทีม                           ผูฝกสอน                       ผูชวยฝกสอน   
 

                ชื่อ..........................................       ชื่อ..........................................      ชื่อ..........................................     ชื่อ.......................................... 
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ขอรับรองการตรวจถูกตอง 

 

 

             ลงชื่อ................................................................. .............                      ลงชื่อ........................................................................ ........ 
 

                  (.............................................................................)                              (.............................................................................) 

                                        ผูจัดการทีม                                                                     กรรมการจัดการแขงขัน 
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