
 
  

 
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน “อบจ.สิงห์บุรี คัพ” ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 

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

 
๑. ประเภทเยาวชนชาย (นับอายุตามปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 

- อายุไม่เกิน ๑๓ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๕๒)   
  - อายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๕๐) 
  - อายุไม่เกิน 17 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2548) 
  - อายุไม่เกิน 19 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕46) 
 
2. ประเภทหญิงทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ) 
 
3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

3.๑ ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน ๑๒ คน 
  3.๒ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ทีมละ ๓ คน ประกอบด้วย 
   -  ผู้จัดการทมี    ๑  คน 
   -  ผู้ฝึกสอน    ๑  คน 
   -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน    ๑  คน 
 
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

4.๑ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
4.๒ ต้องเป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี (ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖5)   
4.๓ ผู้เล่น ๑ คน สามารถลงเล่นได้ ๑ ทีม และ ๑ รุ่น เท่านั้น 

 
5. เอกสารประกอบการสมัคร 
  5.๑ ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
  5.๒ แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นดำ, ห้ามใช้รูปถ่ายสำเนา) 
  5.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน นักกีฬารับรองสำเนา 
  5.๔ สำเนาบัตรประชาชน นกักีฬารับรองสำเนา  

 
6. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  6.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ ๔ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ระหว่างวันที่ ๔, ๕, ๗, ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ    

6.๒ ชำระเงินค่าประกนัทีมๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ในวันที่ทำการสมัคร  
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6.๓ จับสลากแบ่งสายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

6.๔ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒, ๒๘-๒๙ และ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

หมายเหตุ ๑. พิธีเปิดการแข่งขันให้ทุกทีมเข้าร่วมพิธีเปิดโดยแต่งกายชุดสุภาพ หากทีมใดไม่ให้ 
ความร่วมมือคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะริบเงินประกัน และก่อนการแข่งขันจะเรียกเก็บเงินค่าประกันทีม 
อีก ๑,๐๐๐ บาท ถึงจะลงทำการแข่งขันได้ และเงินค่าประกันทีมจะคืนให้หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแมตช์สุดท้าย 
ของแต่ละทีม 

        ๒. การส่งหลักฐานการสมัคร การแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนการจับสลากแบ่งสายเท่านั้น 
หลังจากจบัสลากการแบ่งสายแล้ว ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
 
7. กติกาการแข่งขัน 
  7.๑ กำหนดเวลาการแข่งขัน ครึ่งละ ๑๕ นาที พักไม่เกิน ๕ นาท ี   
  7.๒ จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย   
  7.๓ เปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ๕ คน (รวมทั้งผู้รักษาประตู) 
จากผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน 
  7.๔ นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยก่อนการลงแข่งขันทุกครั้ง (บัตรประชาชน   
ต้องมีรูปถ่ายชัดเจน) 

7.๕ ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันฯ หรือเจตนาไม่ลงทำการแข่งขันให้ทันตามกำหนดการแข่งขัน 
คณะกรรมการจดัการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขัน (ปรับแพ้) และริบเงินค่าประกันทีม   

7.๖ ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งคัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะพิจารณา ตัดสิทธินักกีฬาหรือทีม (แล้วแต่กรณี) ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป 

7.๗ กติกาการแข่งขันนอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 

7.๘ นักกีฬาต้องใส่สนับหน้าแข้งลงสนามทุกครั้ง 
7.๙ หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

   7.๙.๑ ชนะได้ ๓  คะแนน 
   7.๙.๒ แพ้ได้ ๐  คะแนน 
   7.๙.๓ หากเสมอกันในเวลา ๓๐ นาที หาผู้แพ้ผู้ชนะด้วยวิธีเตะ ณ จุดเตะโทษ ทีมละ ๓ คน 
  7.๑๐ ในกรณีที่มคีะแนนรวมเท่ากัน และต้องหาทีมที่จะเข้ารอบต่อไป ให้ตัดสินด้วยวิธีจับฉลาก 

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักกีฬาถูกทำโทษ ใบเหลือง ๑๐๐  บาท ใบแดง ๒๐๐  บาท 
 ยกเว้น รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ไม่มีโทษปรับ 
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8. การรักษามารยาทและบทลงโทษ 
  8.๑ หากปรากฏว่านักกีฬาผู้ใดผู้หนึ่งในทีม ส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นเท็จ
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาลงโทษให้ทีมนั้นออกจากการแข่งขันฯ และจะปรับแพ้ทุกนัด 
โดยไม่คำนึงถึงผลการแข่งขันที่ลงทำการแข่งขันไปแล้ว ให้ทีมคู่แข่งขันได้ ๓ คะแนน โดยได้ประตูบวก ๒ ประตู 
และห้ามนักกีฬาผู้นั้นเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการของ อบจ.สิงห์บุรี เป็นเวลา ๒ ปี 
  8.๒ นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ๒ ใบ และใบแดง ๑ ใบ ให้พักการแข่งขัน ๑ แมตช์ 
  8.๓ นักกีฬาทีมใดทำการทะเลาะวิวาทกันหรือทำร้ายผู้ตัดสินในขณะทำการแข่งขัน หรือหลังทำ
การแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษให้ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน และนักกีฬา 
ที่กระทำความผิดร้ายแรงเกินกว่าเหตุ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความผิดจริงห้ามนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจัดเป็นเวลา ๕ ปี และรายการแข่งขันอ่ืนๆ ที่ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

8.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
8.๕ หากมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
8.๖ ระหว่างทำการแข่งขันอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทีมอยู่ในสนามการแข่งขันได้เพียง ๓ คนเท่านั้น 
8.๗ หากนักกีฬากระทำการส่อไปในการสมยอมกัน (ล้มบอล) ทำให้เกิดความเสื่อมเสียห้ามลงทำ

การแข่งขันและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจัดมีระยะเวลากำหนด 3 ปี 
และยดึเงินประกันทีม ถ้าเหตุการณ์เกิดในรอบชิงชนะเลิศจะไม่ได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
 
9. การประท้วง 
  9.๑ ยื่นประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา 

       - ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันพร้อม
หลักฐาน และวางเงินประท้วง ๑,๐๐๐ บาท 
  9.๒ ยื่นประท้วงทางเทคนิคกีฬา 
        - ให้ผู้ประท้วงยื่นประท้วงต่อประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมวางเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ๓๐ นาที 
  9.๓ เงินประกันในการประท้วงทั้ง ๒ กรณี จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล 

9.๔ หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันการประท้วง เป็นการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อไป 

 
10. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ประกอบด้วย 

10.๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
10.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
10.๓ หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
10.๔ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
10.๕ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
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10.๖ นายทรงวุฒิ วราโภ  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
10.๗ ส.อ.ณัฐพงศ์ มุกดาสนิท  ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 
10.๘ นางสาวจริญญา จันทร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
10.๙ นายสามารถ ปวงขุนทด  ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา   
10.๑๐ ผู้แทนฝ่ายผู้ตัดสิน จำนวน ๒ คน 

                     10.๑๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี  จำนวน ๑ นาย 
 
11. ให้ปฏิบัติตามคู่มือตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    
โควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนประกาศ
จัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกาศ 

11.1 นักกีฬาและโค้ชผู้ควบคุมทีมทุกคน จะต้องรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่-บัตรประจำตัว
นักกีฬาโดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะดำเนินการจัดทำให้ โดยสามารถรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่-บัตรประจำตัว
นักกีฬา ณ สนามการแข่งขัน หากไม่มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่-บัตรประจำตัวนักกีฬาไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
แข่งขัน และเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสนาม แข่งขันได้ 

11.2 นักกีฬาและโค้ชผู้ควบคุมทีมทุกคนที่จะเข้ามาในบริเวณสนามการแข่งขันต้องส่งเอกสารรับรอง
การได้รับการฉีดวัคซีน ต้องมีใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบของ RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
หรือ Antigen Test Kit (ATK) ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยต้องผ่านการรับรองจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
คลินิก ของภาครัฐ/เอกชน ที่ได้มาตรฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่มีมาแสดงจะไม่ได้รับบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที-่บัตรประจำตัวนักกีฬา 

 11.3 บุคคลภายนอก ผู้ติดตาม ผู้ปกครอง ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่
ในบริเวณที่ผู้จัดกำหนดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่-บัตรประจำตัวนักกีฬา
เข้ามาในบริเวณสนามแข่งขันหรือพ้ืนที่ควบคุมทีมของแต่ละทีม หากฝ่าฝืนจะเตือนและลงโทษตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรทีมท่ีละเมิดระเบียบต่อไป 

 
๑2.  รางวัลการแข่งขัน 
  ๑2.๑ ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  ๔,๐๐๐ บาท 
  ๑2.๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ๓,๐๐๐ บาท 
  ๑2.๓ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ๒,๐๐๐ บาท 
  ๑2.๔ รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร    ๑,๐๐๐ บาท 
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