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ระเบียบการจดัการแข่งขนั “ นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอล คพั ”  (North  Bangkok  Futsal  Cup)  คร้ังที ่10 
ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวด ี 

 

 เพื่อให้การด าเนินการ การจดัการแข่งขนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบการแข่งขนั 
“นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอล คพั” คร้ังท่ี 10  ดงัน้ี 

ข้อ 1.  ช่ือการแข่งขัน 
 การแข่งขนั  “นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอล คพั” (North Bangkok Futsal Cup) คร้ังท่ี 10 

ข้อ 2.  การสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน 
 2.1  ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งมีใบสมคัรท่ีทางคณะกรรมการจดัแข่งขนัฯก าหนดไว ้โดยสามารถติดต่อขอรับ              
ใบสมคัรไดท่ี้แผนกกีฬา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ หรือท่ี Website: www.northbkk.ac.th   
โทร. 0-2972-7200 ต่อ 146, 190 โทรสาร. 0-2972-7200 ต่อ 185 
 2.2  ทุกทีมตอ้งช าระค่าสมคัร และเงินค่าประกนัทีม 1,000 บาท ตอ่รุ่น ต่อทีม ดงัน้ี 
  2.2.1 รุ่นประชาชนทัว่ไป    ค่าสมคัร ทีมละ 4,000 บาท  และค่าประกนัทีม 1,000 บาท รวม 5,000 บาท   

 2.2.2  รุ่นอาย ุ18 ปี  ค่าสมคัร ทีมละ 2,500 บาท  และค่าประกนัทีม 1,000 บาท รวม 3,500 บาท 
 2.2.3  รุ่นอาย ุ16 ปี   ค่าสมคัร ทีมละ 2,500 บาท  และค่าประกนัทีม 1,000 บาท รวม 3,500 บาท 

  2.2.4 ทุกทีมตอ้งช าระค่าสมคัรและเงินประกนัทีม พร้อมทั้งส่งหลกัฐานใหค้รบก่อนลงท าการแข่งขนั        
 2.3  วนัเวลาและสถานท่ีจดัการแข่งขนั 
  2.3.1  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ก าหนดวนัปิดรับสมคัรวนัท่ี  23  มีนาคม 2559  เวลา 16.00 น. 
  2.3.2  การด าเนินการจดัการแข่งขนั ท าการแข่งขนัท่ีศูนยกี์ฬาในร่ม มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
  2.3.3  การจบัฉลากแบ่งสายวนัท่ี   24  มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมอมรินทร์ และประชุม
ผู้จดัการทมี ดงันั้นโปรดส่งผู้จดัการทมีหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในกรณีทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือตามมตทิีป่ระชุม
  2.3.4  เร่ิมการแข่งขนั วนัท่ี  5  เมษายน  2559 ถึง วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
          
ข้อ  3.  คุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 นกักีฬาท่ีเขา้แขง่ขนัจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 เพศชาย 
 3.2 อายนุกักีฬา  
  3.2.1 รุ่นประชาชน ไม่จ ากดัอาย ุ

  3.2.2 รุ่นอาย ุ18 ปี  (นักกฬีาไม่เกดิก่อน 24 มนีาคม พ.ศ.2540) 
  3.2.3 รุ่นอาย ุ16 ปี  (นักกฬีาไม่เกดิก่อน 24 มนีาคม พ.ศ.2542)   

3.3 ตอ้งน าบตัรประชาชน หรือสูจิบตัร หรือพาสสปอร์ต ตวัจริงมาแสดงทุกคร้ังในวนัแข่งขนัเท่านั้น 
 3.4 นักกีฬา 1 คน มีสิทธ์ิส่งช่ือเขา้แข่งขนัได้เพียงรุ่นเดียวและทีมเดียวเท่านั้น หากมีช่ือสมคัรซ ้ าซ้อนจะตดัสิทธ์ิ
ไม่ใหน้กักีฬาผูน้ั้นลงแข่งขนัตลอดรายการแข่งขนั 
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ข้อ  4  หลกัฐานการส่งทมีเข้าแข่งขัน 
 4.1 ทีมท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมการแข่งขนั ใหย้ื่นความจ านงโดยกรอกในใบสมคัรให้ครบถว้นตามแบบฟอร์มใบ
สมคัรเขา้แข่งขนัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ โดยมีผูจ้ดัการทีมเป็นผูล้งนามสมคัรทีมเขา้แข่งขนัในใบสมคัรดงักล่าว
ตอ้งส่งพร้อมหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
         4.1.1  ทะเบียนรายช่ือนกักีฬาตามคุณสมบติัในขอ้ 3 จ านวน 14  คน   
      เรียงตามล าดบัหมายเลขท่ีส่งเขา้แข่งขนั พร้อมทั้งช่ือทีมท่ีส่งเขา้แข่งขนั  และหมายเลขเส้ือของนกักีฬาท่ี
จะเขา้แข่งขนั (ตอ้งตรงกบัทะเบียนนกักีฬา) 
         4.1.2 รูปถ่ายของนกักีฬาขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก 
               และแวน่ตาด า   
         4.1.3  บตัรประจ าตวัประชาชนท่ีมีรูปถ่ายตวัจริง  พร้อมส าเนามาดว้ย  เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ 
 จะคืนบตัรตวัจริงให ้ 

4.1.4  ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งระบุแจง้หมายเลขโทรศพัท ์ และโทรสาร (FAX) ของผูจ้ดัการทีมหรือ 
          เจา้หนา้ท่ีของทีมท่ีส่งเขา้แข่งขนั  เพ่ือใชใ้นการติดต่อกรณีเร่งด่วน   

 4.2 ทีมท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งส่งแข่งขนัในนามของโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน สโมสร  หรือชมรม 

ข้อ  5  การส่งรายช่ือนักกฬีาและหลกัฐาน 
 5.1 เพ่ือยนืยนัการเขา้ร่วมการแข่งขนั ทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งแจง้รายช่ือนกักีฬา 14 คน    พร้อมแจง้บญัชี
รายช่ือ  ทะเบียนรูปถ่าย  พร้อมหลกัฐานของนกักีฬาทุกคน  ภายในวนัที ่ 24  มนีาคม 2559 เท่านั้น 
 5.2 ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัให้ส่งรายช่ือผูเ้ล่นในแต่ละแมตซ์ได ้14 คนโดยสามารถส่งรายช่ือนกักีฬา “ตัวโควต้า”
(ตัวทีมชาติ อดีตทีมชาติ และตัวลีก ที่มีรายช่ือเข้าร่วมเฉพาะในรายการไทยแลนด์ฟุตซอลลีก และ ดิวิช่ัน 1 ปี 2015 และ 
2016) ได้ทีมละ 2 คนเท่านั้น และต้องระบุไว้ในใบส่งรายช่ือนักกีฬาด้วยว่าเคยเล่นให้ทีมใดมาก่อน 
 5.3 กรณีท่ีผูเ้ล่นภายในทีมไดรั้บการคดัเลือกให้ร่วมเล่นในรายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2016 ภายหลงัจากท่ีส่ง
รายช่ือสมคัรหรือแข่งขนัในรายการนอร์ทกรุงเทพฟุตซอลคพั คร้ังท่ี 10 ไปบา้งแลว้ ให้ถือวา่ผูเ้ล่นคนนั้นเป็นผูเ้ล่นในส่วน
โควต้าตัวลีก ทนัที และหากทีมใดมีผูเ้ล่นโควตาตวัลีก เกินจ านวนท่ีก าหนดให้ถอนรายช่ือผู้เล่นที่พึ่งได้รับการคัดเลือกให้
เล่นในรายการไทยแลนด์ฟุตซอลลีก  2016 ออกจากการแข่งขนัไป โดยไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลการแข่งขนัท่ีผ่านมา 
 หากผดิคุณสมบัติตามข้อ 5.1 - 5.2 ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตลอดการแข่งขันและตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขันทันที   

ข้อ  6  สนามและอุปกรณ์ 
 6.1  สนามท่ีใชท้ าการแข่งขนั ใชส้นามศูนยกี์ฬาในร่ม มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 6.2  อุปกรณ์ของผูเ้ล่น ตอ้งประกอบดว้ย เส้ือ กางเกงขาสั้น ถุงเทา้ยาว สนบัแขง้ และรองเทา้ รองเทา้ท่ีอนุญาตให้
ใชไ้ด้เป็นรองเท้าผา้ใบ หรือรองเท้าแบบหนังน่ิม หรือรองเท้าออกกก าลงัท่ีส้นท าดว้ยยาง หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึง การสวม
รองเทา้เป็นขอ้บงัคบัในการแข่งขนั 
 6.3  อนุญาตใหผู้รั้กษาประตูใส่กางเกงขายาวได ้และตอ้งสวมชุดท่ีมีสีแตกต่างจากผูเ้ล่นอ่ืนๆ  
 6.4  สนบัแขง้จะตอ้งใส่ภายในถุงเทา้ในส่วนของหนา้แขง้ และจะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีเหมาะสมตามสมควร 
 6.5  ชุดแข่งขนั เส้ือ  กางเกง  ถุงเทา้  ตอ้งใส่ใหเ้หมือนกนัทั้งทีม 
 6.6  กรณีชุดแข่งขนัมีสีคลา้ยคลึงกนัให้ทีมท่ีมีช่ืออยูห่ลงัคู่แข่งขนัเปล่ียนชุดแข่งขนั ทั้งน้ี โดยการพิจารณาของผู ้
ตดัสินท่ีท าหนา้ท่ีในคู่นั้นๆ รวมทั้งผูรั้กษาประตูท่ีใส่เส้ือสีเหมือนกนัดว้ย ในกรณีที่ไม่สามารถหามาได้ฝ่ายจัดการแข่งขันมี
บริการให้เช่าคร้ังละ 500 บาท 
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 6.7  เส้ือแข่งขันที่จะใช้เล่นในระบบเพาเวอร์เพลย์ ทีมนั้นๆ จะต้องจัดหาเส้ือที่จะใช้แข่งขันมาเองโดยต้องไม่เป็นสี
เดยีวกบัเส้ือของผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ัง และผู้รักษาประตูฝ่ังตรงข้ามในการแข่งขันคร้ังนั้นพร้อมหมายเลขเส้ือตามที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้ 
หากเกดิปัญหาในกรณีของชุดแข่งขันทีไ่ม่สามารถหาข้อสรุปได้ ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขันฯเป็นผู้ตดัสินช้ีขาด 

ข้อ  7  การด าเนินการแข่งขัน 
 7.1  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินการและรับผิดชอบในการจดัการแข่งขนัฟุตซอล 
ตลอดจนควบคุมการด าเนินการแข่งขนั ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขนัและระเบียบการแข่งขนัฯน้ี และหากมีปัญหาใด 
นอกจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นระเบียบการแข่งขนัฯน้ี ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯพิจารณา และด าเนินการใหเ้สร็จส้ินไป และ
รายงานใหค้ณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัฯทราบต่อไป 
 7.2  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอ านาจในการที่จะพิจารณางดรับสมัครทีม หรือการตัดสิทธิทมีที่ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบการแข่งขันฯนี ้เช่น ไม่ส่งรายช่ือและรูปถ่ายของผู้เล่นตามก าหนด , ไม่จดัทมีเข้าท าการแข่งขันตามรายการ หรือ
พิจารณาเปรียบเทียบปรับเป็นเงินในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันฯนี้ จนเป็นเหตุให้ผลเสียหายต่อการ
จดัการแข่งขัน 
 7.3  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงรายการแข่งขนั หรือก าหนดเวลาในการแขง่ขนั หรือ 
การแข่งขนัในวิธีอ่ืนๆ เพ่ือความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีก าหนดให้ท าการแข่งขนัก็ได้ แต่จะท าให้ทีมหน่ึงทีมใดได้รับ
ประโยชน์ หรือ เสียประโยชน์ไม่ได ้
 7.4  ก าหนดเวลาการแข่งขนัแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

7.4.1 ทุกรุ่น ท าการแข่งขนั 2 คร่ึงๆ ละ 20 นาที พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน 7 นาที 
7.4.2 ทุกรุ่นจะหยดุเวลาเฉพาะ 2 นาทีสุดทา้ยของแต่ละคร่ึงเท่านั้น 

 7.5  การแข่งขันใช้ระบบพบกันหมดในสาย ทีมท่ีมีคะแนน อนัดับ 1 และ 2 เขา้รอบต่อไป โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี ทีมชนะ   ได ้ 3    คะแนน 
  ทีมแพ ้   ได ้ 0    คะแนน 
  หากเสมอกนัในเวลาจะใชก้ารเตะลูกจุดโทษ เพื่อหาผูช้นะ โดยยึดกฎกติกาท่ีเปล่ียนแปลงของสมาคม
ฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถมัภ ์
 7.6 กรณีการนบัคะแนนเพ่ือหาทีมชนะเขา้ไปเล่นในรอบต่อไป และทีมท่ีมีคะแนนเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลากหาผู ้
เขา้รอบต่อไป  
 7.7 ให้น าระเบียบการลงโทษตามขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองสมาคมฯ และระเบียบการลงโทษของคณะกรรมการ
พิจารณามารยาท วนิยัและขอ้ประทว้งของสมาคมฯ ท่ีประกาศใชแ้ลว้ โดยใชร่้วมกบัระเบียบการแข่งขนัคร้ังน้ี 
 7.8 ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั หากมีความจ าเป็นท่ีจะขอเล่ือนการแข่งขนัเพราะเหตุจ าเป็นใดๆ จะพึงกระท าไดต้่อเม่ือ
ผูจ้ ัดการทีม ยื่นค าร้องขอเล่ือนการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก่อนการแข่งขันนัดต่อไป 3 วนั (ไม่นับ
วนัหยดุราชการ) โดยท่ีคู่แข่งขนัตามรายการตอ้งยินยอมเล่ือนรายการแข่งขนั และคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯจะพิจารณา
ให้เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงการแข่งขนัของคู่อ่ืนใด ก็ต่อเม่ือมีเหตุผลในการขอเล่ือน มีสนามวา่ง โดยเฉพาะจะท าให้ทีมหน่ึง
ทีมใดไดรั้บประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มิได ้
 7.9 อนุญาตให้ขอเวลานอกไดค้ร่ึงเวลาละ 1 คร้ัง (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใชสิ้ทธิการขอเวลานอกใน คร่ึงเวลาแรก 
จะไม่สามารถน าไปทดแทนในคร่ึงเวลาหลงัได ้
 7.10 หากเกดิเหตุการณ์ใดๆขึน้ นอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ อนัถือเป็นการปฏิบัตไิม่เหมาะสมกบัการเป็นนักกฬีาฟุตซอล 
หรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี ตามรายงานของผู้ตัดสินหรือของผู้ควบคุมการแข่งขัน (ไม่ถูกใบเหลือง – ใบแดง) ให้รายงานความผิด
นั้นต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขันและคณะกรรมการพิจารณามารยาทฯ พิจารณาโทษหักคะแนนหรือปรับเป็นเงินแล้วแต่
กรณี 
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ข้อ  8  กตกิาการแข่งขัน 
 8.1  กติกาการแข่งขนัใชก้ติกาการแข่งขนัฟตุซอลของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฯ ไดป้ระกาศใช้
อยูใ่นปัจจุบนั 
 8.2  ให้คณะกรรมการผูต้ดัสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผูจ้ดัผูต้ดัสินฟุตซอลของสมาคมฯ หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการผูต้ดัสินตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด 
 8.3  ผูต้ดัสินท าบนัทึกรายงานการแข่งขนัของแต่ละคู่ท่ีท าการตดัสินไปแลว้ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ หรือ
เจา้หน้าท่ีจดัการแข่งขนัทันทีหากบันทึกรายงานของผูต้ดัสินมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ หรือ
เจา้หน้าท่ีจดัการแข่งขนัด าเนินการให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและขอ้ประทว้ง หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบและด าเนินการต่อไป ทั้ งน้ีโดยให้คณะกรรมการผูต้ดัสิน และพยานทีเห็นเหตุการณ์ท่ีผิดปกติให้ความร่วมมือ และ
รายงานเหตุการณ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ถือวา่ส้ินสุดจะอุทธรณ์มิได ้

ข้อ  9  การแข่งขัน 
 9.1  ทีมท่ีไดเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั จะตอ้งน านกักีฬามาถึงแข่งขนัก่อนเวลาการแข่งขนั 1 ชัว่โมง และท าการแข่งขนั
ตามวนั เวลา และสนามแข่งขนัตามก าหนด ทีมใดท่ีลงสนามแข่งขนัโดยมีผูเ้ล่นนอ้ยกวา่ 5 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ ้และถูก
หกัคะแนน 3 คะแนน พร้อมยดึเงินค่าประกนัทีม ส่วนคู่แข่งขนัเป็นผูช้นะดว้ยผลการแข่งขนั 2 : 0 และได ้3 คะแนน 

9.2  ทีมใดมาถึงสนามแข่งขนัแลว้ แต่ไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขนัภายในเวลาท่ีก าหนด จะถูกปรับเป็นแพ ้และถูกหัก     
3 คะแนน หรือไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขนัทั้ ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพท้ั้ งคู่ และถูกหักคะแนน ทีมละ 3 คะแนน พร้อมยึดเงินค่า
ประกนัทีม 
 9.3  ทีมใดท่ีไม่มาแข่งขนัตามก าหนดโดยมิไดด้ าเนินตามขอ้ 7.8 จะตอ้งถูกยึดเงินประกนัทีม และถูกตดัสิทธ์ิออก
จากการแข่งขนั 
 9.4  ผูเ้ล่นแต่ละทีม ตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกนั (ยกเวน้ผูรั้กษาประตู) ติดหมายเลขประจ าตวัทางดา้นหลงั
เส้ือดว้ยสีท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน ผูเ้ล่นท่ีไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกบัทะเบียนแข่งขนัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก           
ผูต้ดัสินก่อนลงท าการแข่งขนั  
 9.5  ใหผู้จ้ดัการทีมท่ีเขา้แข่งขนั ส่งบญัชีรายช่ือของนกักีฬา ท่ีจะลงท าการแข่งขนัในแต่ละคร้ัง ตามแบบฟอร์มของ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ โดยมีผูเ้ล่น 5 คนแรก และผูเ้ล่นส ารองไม่เกิน 9 คน 
 9.6  ถา้ปรากฏว่าทีมใดส่งช่ือ หรือ นามสกุล  ผูเ้ล่นปลอม หรือส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีมีลายเซ็นช่ือผูเ้ล่นปลอม หรือ    
จดัผูไ้ม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขนัฯ น้ี ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพใ้นการแข่งขนัคร้ังนั้นและตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนัทนัที 
 9.7  ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขนั ซ่ึงก าลังด าเนินการแข่งขันอยู่ หรือแสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไป        
จนหมดเวลาการแข่งขนั ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ ้และถูกหัก 3 คะแนน โดยจะถูกยึดเงินประกนัทีมพร้อมตดัสิทธ์ิออกจากการ
แข่งขนัทนัที 
 9.8 ตั้ งแต่เร่ิมเข้าสู่สนามจนส้ินสุดการแข่งขัน ผูต้ ัดสินมีอ านาจในการตักเตือนผูเ้ล่นใดๆ ท่ีกระท าผิด หรือมี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการไม่มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา ผูต้ดัสินมีอ านาจสัง่ใหผู้เ้ล่นคนนั้นออกจากสนามได ้ 
 9.9 ในกรณีชุดแข่งขนัมีสีคลา้ยคลึงกัน ให้ทีมท่ีมีช่ืออยู่หลงัคู่แข่งขันเปล่ียนชุดแข่งขนั ทั้ งน้ีโดยพิจารณาของ                 
ผูต้ดัสินท่ีท าหนา้ท่ีในคู่นั้นๆ 
 9.10 ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเคร่ืองหมาย (ปลอกแขน) ทีแ่ขนเส้ือด้านซ้ายให้ชัดเจน โดยเคร่ืองหมายนีจ้ะต้องหา
มาเอง 
 9.11 ท่ีนัง่ผูเ้ล่นส ารองอนุญาตใหมี้เจา้หนา้ท่ีประจ าทีม 5 คน และผูเ้ล่นส ารอง 9 คน   
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 9.12 ผูมี้ช่ือเป็นผูจ้ดัการทีม ผูช่้วยผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน หรือเจา้หนา้ท่ีของทีม ของทีมท่ีส่งเขา้ร่วม
การแข่งขนั จะตอ้งติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ก่อนถึงวนัท่ีจะเร่ิมการแข่งขนัแต่ละคร้ัง และเม่ือ
ส้ินสุดการแข่งขนัในแต่ละนดั เพ่ือตรวจสอบการแข่งขนัในนดัต่อไป 
 9.13 การคาดโทษนกักีฬา นกักีฬาจะถูกคาดโทษตามเกณฑต์่อไปน้ี 
  9.13.1  ไดรั้บใบเหลืองครบ 2 ใบ ต่างนดั (นดัละ 1 ใบ)   จะถูกพกั 1 นดั 

9.13.2  ไดรั้บใบแดงจากการไดรั้บใบเหลือง 2 ใบ ภายใน 1 นดั  จะถูกพกั 1 นดั  
9.13.3  ไดรั้บใบแดงทนัที (เล่นผิดกติกามารยาทอยา่งร้ายแรง)  จะถูกพกั 2 นดั 
9.13.4  ไดรั้บใบเหลืองแลว้ไดรั้บใบแดงทนัทีใน 1 นดั  จะถูกพกั 2 นดั โดยท่ียงัติดใบเหลืองอยู ่ 
9.13.5  ไดรั้บใบแดง (ก่อเหตุทะเลาะววิาทชกต่อยกนั)   จะถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนั 
9.13.6  ไดรั้บคาดโทษใบแดงทนัที จะถูกหกัเงินประกนั 200 บาท  
9.13.7  นกักีฬาท่ีไดรั้บใบเหลือง หรือใบแดง จะมีผลติดต่อกนัจนจบการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

 9.14  การลงโทษใดๆ แก่นกักีฬา หรือเจา้หนา้ท่ีทีมท่ีปฏิบติัผิดระเบียบการแข่งขนัท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ได้
ด าเนินและประกาศไปแลว้ นกักีฬา หรือเจา้หนา้ท่ีทีมจะตอ้งปฏิบติัตามทุกประการ และถือเป็นส้ินสุด จะอุทธรณ์ใดๆ มิได ้

ข้อ  10  ประท้วง 
 10.1  ให้น าระเบียบการว่าด้วยการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมบทลงโทษของสมาคมฯ                  
ท่ีประกาศใชแ้ลว้ มาเป็นบทลงโทษในการแข่งขนัดว้ย 
 10.2  เม่ือประสงคจ์ะประทว้ง เร่ืองสิทธิของผูเ้ล่น หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในระเบียบน้ี ใหผู้จ้ดัการทีม เป็นผูย้ื่น
ประทว้งโดยยื่นหนังสือประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ค าประทว้งตอ้งมีขอ้ความชดัเจน และมีหลกัฐานประกอบต่อฝ่ายจดั 
การแข่งขนั ท่ีไดรั้บมอบอ านาจใหมี้การควบคุมการแข่งขนั พร้อมทั้งวางเงินประกนั จ านวน 2,000 บาท  
 10.3  เม่ือคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ไดรั้บหนังสือประทว้ง แลว้ผูย้ื่นประท้วงตอ้งเป็นผูจ้ดัส่งส าเนาหนังสือ
ประท้วงนั้นให้ทีมท่ีถูกประท้วงทราบทันทีท่ีได้ยื่นประท้วง และให้ทีมท่ีถูกประท้วงนั้ น ช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ หากทีมท่ีถูกประท้วงนั้นไม่ช้ีแจงได้ ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ตดัสินค าประท้วง       
ตามระเบียบการพิจารณา หรือหากคณะกรรมการเห็นว่าค าประท้วงนั้นไม่สามารถด าเนินการพิจารณาเองได้ ก็จะส่งให้
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณา มารยาท วินัย และข้อประท้วง ด าเนินการพิจารณา และเม่ือประธาน
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ตดัสินอย่างใดแลว้จะแจง้ให้คณะกรรมการแข่งขนัฯ ด าเนินการตามค าตดัสิน และถือว่า         
ค  าตดัสินนั้นเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์ใดๆ มิได ้หรือน าไปฟ้องร้องต่อศาลมิไดโ้ดยทีมท่ีประทว้ง และทีมถูกประทว้ง จะตอ้ง
ปฏิบติัตาม 
 

ข้อ  11  รางวลัการแข่งขัน 
 11.1  รุ่นประชาชนทัว่ไป 
  รางวลัชนะเลิศ  -  เงินรางวลั 30,000 บาท และถว้ยรางวลัพระราชทาน 
        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 
     -  ทุนเรียนคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ 
         และภาษา มูลค่า 24,000 บาท 

  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 -  เงินรางวลั 10,000 บาทและถว้ยรางวลั จาก  
 รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช นายกสภามหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 -  เงินรางวลั 5,000 บาท และถว้ยรางวลัจาก 
 ดร.ประเสริฐ ประวติัรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
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11.2  รุ่นอาย ุ18 ปี 
  รางวลัชนะเลิศ  -  เงินรางวลั 15,000 บาท และถว้ยรางวลัพระราชทาน 
        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 
     -  ทุนเรียนคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ 
         และภาษา มูลค่า 24,000 บาท 
  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 -  เงินรางวลั 5,000 บาทและถว้ยรางวลั 

 รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช นายกสภามหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 -  เงินรางวลั 3,000 บาท และถว้ยรางวลัจาก 
 ดร.ประเสริฐ ประวติัรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

 11.3  รุ่นอาย ุ16 ปี 
  รางวลัชนะเลิศ  -  เงินรางวลั 15,000 บาท และถว้ยรางวลัพระราชทาน 
        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 
     -  ทุนเรียนคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ 
         และภาษา มูลค่า 24,000 บาท 
  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 -  เงินรางวลั 5,000 บาทและถว้ยรางวลั 

 รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช นายกสภามหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 -  เงินรางวลั 3,000 บาท และถว้ยรางวลัจาก 
 ดร.ประเสริฐ ประวติัรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

 11.4  รางวลันกัเตะยอดเยีย่ม 
  รุ่นประชาชน  -  โล่รางวลัพร้อมทุนเรียนคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษ 

   จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา มูลค่า 3,000 บาท 
  รุ่นอาย ุ18 ปี  -  โล่รางวลัพร้อมทุนเรียนคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษ 

   จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา มูลค่า 3,000 บาท 
  รุ่นอาย ุ16 ปี  -  โล่รางวลัพร้อมทุนเรียนคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษ 

   จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา มูลค่า 3,000 บาท 
 หมายเหตุ   ในการรับรางวลั ผูรั้บรางวลัต้องน าส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือช่ือมาด้วย ทางเจ้าหน้าท่ี         
ขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายเงินรางวลัใหเ้ฉพาะผูท่ี้จดัเตรียมเอกสารครบถว้นเท่านั้น 

ข้อ 12  การถือปฏิบัตติามระเบียบการแข่งขัน 
 การถือปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัฯ และขอ้แกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ได้
แจง้และประกาศให้ทราบแลว้ ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และนกักีฬาทุกคนจะตอ้งทราบ และถือปฏิบติั
ทุกประการ จะอา้งวา่ไดด้ าเนินการไปโดยไม่ทราบมิได ้และหากมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจอาจเกิดข้ึนโดยระเบียบฯน้ี มิไดร้ะบุ
ถือปฏิบติัไวใ้หเ้ป็นดุลยพินิจและอ านาจของคณะกรรมการแข่งขนัฯ พิจารณาตดัสินช้ีขาด 
 
ข้อ 13  การใชร้ะเบียบน้ี 
 ใหใ้ชร้ะเบียบการแข่งขนัฯ ฉบบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป จนเสร็จส้ินการแข่งขนั 
 


