
 

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ครั้งที ่ 12  
ประจําปี   2559 

“12th THAILAND  PRIME  MINISTER  CUP  2016 ” 
 

 
 
1.  การแบ่งรุ่นอายุ (นับอายุตามปี พ.ศ.  2559) 
 1.1  รุ่นอาย ุ 12  ปี  (เกิด  พ.ศ. 2547) 
 1.2  รุ่นอาย ุ 14  ปี  (เกิด  พ.ศ. 2545) 
 1.3  รุ่นอาย ุ 16  ปี  (เกิด  พ.ศ. 2543) 
 1.4  รุ่นอาย ุ 18  ปี  (เกิด  พ.ศ. 2541) 
 

2.  การรับสมัคร 
2.1  ส่วนภูมิภาค   รับสมัครระหว่างวันท่ี 14 – 29  ธันวาคม  2558  (ในเวลาราชการ) พร้อมกันท้ัง 

76 จังหวัด ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดประจํา
จังหวัดทุกจังหวัด 

2.2  เขต 10  กรุงเทพมหานคร รับสมัครระหว่างวันท่ี 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ในวันเวลาราชการ)    
ตดิต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี  สํานักการกีฬา  โทรศัพท์  0 - 2214 0120 ต่อ 3205  

        โทรสาร  0 - 2214  1807 
 การประชุมผู้จัดการทีม  สถานศึกษาและทีมต่าง ๆ  ท่ีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องเข้าร่วม
ประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม  ตามวัน   เวลา  และสถานท่ีซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กําหนด หากทีมใดไม่มาร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ตามมตท่ีิประชุม 

3.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
 3.1 ทีมสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับเขตได้ทีมละ 
ไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน และในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ส่งได้ไม่เกิน  25 คน  
 3.2 ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผูเ้ล่นได้ไม่เกิน  18  คน 
 3.3 ทีมท่ีสมัครเข้าแข่งขันต้องมีผู้จัดการทีม 1 คน  และเจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน  4  คน  ประกอบด้วย 
        -  ผู้ควบคุมทีม      1  คน 
        -  ผู้ฝึกสอน           1  คน 
        -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2  คน 

4.  คุณสมบัติของนกักีฬาผู้สมคัรเข้าแข่งขัน 
     ผู้สมัครแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี ้  
 4.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน  

4.2 ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครเข้าแข่งขัน  ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 หรือ 
 4.3 เป็นผู้ท่ีเข้าเรียนและกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆ เพียงแห่งเดียวก่อนวันท่ี 
         15  มิถุนายน  2558  หรือ              
 4.4 ต้องเป็นผู้ทํางานอยู่ในจังหวัดนั้นๆ  ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 (ดูจากบัตรประกันสังคม) 
  หรือใบรับรองการทํางานของหน่วยงานนั้นๆ  
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 4.5  คุณสมบัตินักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัครของแต่ละ 
                 จังหวัดเท่านั้น (ข้อ 2.1, 2.2) 
(หมายเหต)ุ   -  ข้อ 4.3  นักเรียน นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู่  2  สถานศึกษาไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม 
 การแข่งขัน 
 - สถานศึกษา หมายความว่า โรงเรียน, วิทยาลัย  และสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน   
สถานท่ีซ่ึงนักกีฬากําลังศึกษาอยู่จริง  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือสถานศึกษาของทาง
ราชการอ่ืน  หรือสถานศึกษาเอกชนท่ีอยู่ในการควบคุมกํากับดูแลของทางราชการ  โดยศึกษาเต็มเวลา   

5.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
 5.1  รุ่นอายุ  12,14  ป ี(ใช้ข้อ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3  และอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 5.1.4, 5.1.5)   

5.1.1   ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
5.1.2   แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี  (รูปถ่ายจริงหรือถ่ายเอกสารครึ่งตัวมีความ   
           ชัดเจนของภาพถ่ายไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา) 
5.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
5.1.4 สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนลงนามรับรองสําเนา หรือ 
5.1.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (ฉบับจรงิ) ตามแบบฟอร์มท่ี กรมพลศึกษา 
 กําหนดไว ้

 5.2  รุ่นอาย ุ16 ป,ี18 ปี (ใช้ 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 และอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) 
  5.2.1  ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
  5.2.2  แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี (รูปถ่ายจริงครึ่งตัวมีความชัดเจนของภาพถ่าย 
          ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา) 
  5.2.3  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน  นักกีฬาหรือผูฝ้ึกสอนลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
  5.2.4  สําเนาทะเบียนบ้าน  นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนลงนามรับรองสําเนา หรือ  
  5.2.5  ใบรับรองการทํางานในจังหวัดนั้นๆ ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558  
            (ดูจากบัตรประกันสังคม) หรือ 
  5.2.6  ใบรับรองการเป็นนักเรียนสถานศึกษา ติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา (ฉบับจริง)  
   (ตามแบบฟอร์มท่ี กรมพลศึกษา กําหนดไว)้ 
 5.3  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ียื่นสมัครไว้แล้ว  จะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการ 
        แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
(หมายเหต)ุ     -  กรณีปรากฏว่า  เอกสารหลักฐานการสมัครทีมใดเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบเม่ือวัน เวลา หรือโดยวิธีใดก็ตาม  ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบ            
โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้  และคณะกรรมการถือว่าการสมัครครั้งนั้น เป็นโมฆะ       
ตั้งแต่วันท่ีสมัคร  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาความผิดและลงโทษตามบทลงโทษ              
ข้อ 13.2  แห่งระเบียบนี้ได ้
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6.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.1   ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนาม สถานศึกษา  หน่วยงาน องค์กร 
                  ภาครัฐ  และเอกชน  หรืออ่ืน ๆ 

6.2   นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียว/รุ่นเดียว/ประเภทเดียว 
   และจังหวัดเดียวเท่านั้น   ยกเว้นการเปลี่ยนตัวทีมท่ีชนะเลิศในระดับจังหวัดตามข้อ 7.1 

6.3  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ปี  2558  ท่ีไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
 ในระดับเขต  และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (บทลงโทษข้อ 13.1) การแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน  ประจําปี  2559  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่นอายุ 

 6.4 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม ท่ีถูกกรมพลศึกษา หรือจังหวัดลงโทษ ไม่มีสิทธิส์มัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ทุกรุ่นอาย ุ 

บทลงโทษเกีย่วกับการผิดคุณสมบัตนิักกีฬา 
 ในการแข่งขันทุกระดับ  เม่ือพบว่านักกีฬาผู้ใดผิดคุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
ข้อ 4 และข้อ 6  ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดๆ  ให้ตัดสิทธิ์ทีมหรือตัวแทนจังหวัดนั้นออกจากการแข่งขัน และ          
ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน  ห้ามนักกีฬา  และเจ้าหน้าท่ีทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการ
ท่ีกรมพลศึกษา จัดเป็นเวลา 2 ปี  และจะรายงานการผิดคุณสมบัติไปยังจังหวัดต้นสังกัด ให้ทราบด้วย   

7.  การดําเนินการจัดการแข่งขัน 
 7.1  การแข่งขันในระดับจังหวัด  เริ่มแข่งขันเดือนมกราคม  2559  และให้เสร็จสิ้นภายในเดือน              
มีนาคม  2559  ทีมท่ีชนะเลิศภายในจังหวัดแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตต่อไป              
โดยอนุญาตให้ทีมชนะเลิศเปลี่ยนตัวหรือเพ่ิมเติมผู้เล่นได้ไม่เกิน 7 คน  ท้ังนี้ผู้เล่นท่ีจะเปลี่ยนตัวต้องมีคุณสมบัต ิ
ในข้อ 3, 4 และ 5  และให้ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายชื่อและลงนาม
รับรองรายชื่อท้ังทีม  และรีบส่งหลักฐานท้ังหมดให้กับจังหวัดเจ้าภาพ (ตามรุ่นอายุ) รอบคัดเลือกตัวแทน 
ระดับเขต โดยด่วน   
 7.2  การแข่งขันในระดับเขต เริ่มแข่งขันช่วงเดือนเมษายน 2559  ทีมท่ีชนะเลิศในระดับเขตทุกรุ่น  
เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมการแข่งขัน  ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  (เขต 10 กรุงเทพมหานคร  ให้ถือเป็น
การแข่งขันคัดเลือกระดับเขต) ทีมตัวแทนระดับเขตท่ีได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกเขต  
มีสิทธิ์ เปลี่ยนตัวหรือเพ่ิมเติมผู้ เล่นได้ไม่เกิน  4  คน ท้ังนี้ผู้ เล่นท่ีจะเปลี่ยนตัวและเพ่ิมเติมต้องไม่เกิน             
จํานวน  25  คน  ตามข้อ 3.1  และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  4  และ 5 ด้วย 
(หมายเหตุ)  นักกีฬาท่ีจะเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มเติมผู้เล่น (ตามข้อ 7.2) ต้องเป็นนักกีฬาท่ีมีช่ือเข้าร่วมแข่งขันฯ 
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดหรือนักกีฬาภายในเขตท่ีมาทําการแข่งขัน รอบคัดเลือกตัวแทนภายในเขตพื้นท่ีของ
จังหวัดนั้นๆ  

 7.3  การแข่งขันในระดับประเทศ  (รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย)  เริ่มแข่งขันเดือนมิถุนายน  2559 
และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม  2559  ณ  จังหวัดเจ้าภาพ 
 7.4  การแข่งขันในระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ให้ยกเลิกการลงโทษ/คาดโทษ
(ใบเหลือง – แดง) จากการแข่งขันในระดับเขต 
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 การกําหนดเขตการแข่งขันกีฬา 
 เขตการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น  10  เขต  ดังนี ้
 เขต  1   
  ปทุมธาน ี พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ี ชัยนาท 
  สิงห์บุร ี  ลพบุร ี   สระบุร ี  อ่างทอง 
 เขต  2  
  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  จันทบุร ี  ชลบุร ี
  ตราด  ปราจีนบุร ี  นครนายก สมุทรปราการ 
 เขต  3   
  สุรินทร ์  ชัยภูมิ   ร้อยเอ็ด   นครราชสีมา ศรีสะเกษ 
  อุบลราชธาน ี ยโสธร   อํานาจเจริญ บุรีรัมย ์  มุกดาหาร 

 เขต  4   
  มหาสารคาม ขอนแก่น  อุดรธาน ี เลย  นครพนม 
  หนองคาย สกลนคร  กาฬสินธุ ์ หนองบัวลําภ ู บึงกาฬ 
 เขต  5   
  ลําพูน  น่าน   เชียงราย ลําปาง 
  แพร ่  พะเยา   แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

เขต  6   

  ตาก  อุตรดิตถ์  กําแพงเพชร อุทัยธาน ี           
สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 

เขต  7   
  สุพรรณบุร ี กาญจนบุร ี  นครปฐม สมุทรสาคร 
  ราชบุร ี  สมุทรสงคราม  เพชรบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์

เขต  8   
  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  กระบี ่  ภูเก็ต 
  ระนอง  สุราษฎร์ธาน ี  พังงา  

เขต  9   
  สงขลา  ตรัง   ยะลา  นราธิวาส 
  พัทลุง  สตูล   ปัตตาน ี

เขต 10  กรุงเทพมหานคร 
  

 7.5  กติกาการแข่งขัน  นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้  ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)   
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และกรมพลศึกษา  ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 7.6  ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขัน เม่ือผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทําการแข่งขันภายในเวลา  
15 นาที ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทําการแข่งขันในครั้งต่อไป ตามกําหนดการแข่งขัน 
 7.7  นักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  ตามแบบและสีท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  ใน
กรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันให้ทีมท่ีมีชื่อตามหลังในกําหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสํารอง 
 7.8  นักกีฬาต้องนําบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วย  ก่อนการลงแข่งขันทุกครั้ง   
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 7.9  กําหนดเวลาการแข่งขัน 
  1.  รุ่นอายุ  12  ปี  ครึ่งเวลาละ  30  นาที  พักระหว่างครึ่ง  15  นาที 
  2.  รุ่นอายุ  14  ปี  ครึง่เวลาละ  35  นาที  พักระหว่างครึ่ง  15  นาที 
  3.  รุ่นอายุ  16  ปี  ครึ่งเวลาละ  40  นาที  พักระหว่างครึ่ง  15  นาที 
  4.  รุ่นอายุ  18  ปี  ครึ่งเวลาละ  45  นาที  พักระหว่างครึ่ง  15  นาที 

 7.10  ในกรณีท่ีมีผลเสมอกันในรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีการเตะ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ 
 7.11  อุปกรณ์  ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
       -  รุ่นอายุ  12  ปี  ใช้ลูกฟุตบอล  เบอร์  4 
       -  รุ่นอายุ  14  ป,ี 16 ปี และ 18  ปี  ใช้ลูกฟุตบอล  เบอร์  5 
 7.12  ห ัวหน ้าท ีมจะต ้องม ีปลอกแขนแสดงส ัญญาล ักษณ์ท ุกครั ้ง ที ่ลง ทําการแข ่งข ันท ุกท ีม                    
จะต้องเตรียมพร้อมมาเอง 
 7.13  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้  5  คน  จากผู้เล่นสํารอง 
(รวมท้ังผู้รักษาประต)ู  จากผู้เล่นสํารองท่ีส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน 
 7.14  คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การใหค้ะแนนดังนี ้
   ทีมชนะ  ได ้ 3  คะแนน 
   ทีมแพ้  ได ้ 0  คะแนน 
 7.15  ในกรณีการนับคะแนนเพ่ือหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป และทีมท่ีมีคะแนนเท่ากัน  
ใช้วิธีจับสลาก 
 7.16  การจัดการแข่งขันในระดับเขตให้จัดการแข่งขันแบบแบ่งสายในรอบแรกสําหรับรอบต่อไป              
ตามความเหมาะสม 
 7.17  การจัดการแข่งขันในระดับประเทศ  จํานวน 10  ทีม  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
 7.18  ในระหว่างการแข่งขัน  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกีฬา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธินักกีฬาหรือทีม  (แล้วแต่กรณี)  ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป 
 7.19   ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขัน  เม่ือผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทําการแข่งขันภายใน   
15  นาที  และยังไม่ลงทําการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาแข่งขันต่อไปตาม
โปรแกรมการแข่งขัน 
 7.20   ทีมใดไม่มาทําการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทําการแข่งขันให้ ทันตามกําหนดการแข่งขัน  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันในรายการท่ีเหลือและยกเลิกผลการแข่งขันท่ีผ่านมา
ท้ังหมด  (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา) 

7.21  ในระหว่างการแข่งขัน  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกีฬา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ             
การแข่งขันและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธินักกีฬาหรือทีม  (แล้วแต่กรณี) ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป 

7.22  หากมีปัญหาในการแข่งขันแต่ละประเภท  ให้ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  ทีมต่าง ๆ  จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ท้ังสิ้น 
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8.  การรักษามารยาทและบทลงโทษ  
 8.1  นักกีฬาท่ีถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
         8.1.1  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง  2  ครั้ง  ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป  1  ครั้ง 
         8.1.2  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง  1  ครั้ง  ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย  1  ครั้ง  และส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป    
         8.1.3  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันในสนามแข่งขัน ให้ตัดสิทธิ์
ห้ามลงทําการแข่งขันตลอดไป และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 

 8.2  ใบเหลือง, ใบแดง มีผลสิ้นสุด เพียงการแข่งขันระดับเขตเท่านั้น สําหรับรอบชิงชนะเลิศ                 
แห่งประเทศไทยยังมีผลจนถึงคู่ชิงชนะเลิศด้วย 
 8.3  ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาท่ีถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน  หรือผิดตามระเบียบนี้  หากลงทําการแข่งขันให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนัน้  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได ้
 8.4  นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีม คนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่า
กรณีใดๆ  ท้ังภายในและภายนอกสนามแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามควรแก่กรณี 
 8.5  ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาตัวจริงหรือผู้เล่นสํารองหรือเจ้าหน้าท่ีประจําทีม  กล่าววาจาท่ีไม่
สุภาพต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน  ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้นจะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน  และไม่มีสิทธิ์ลงทําการ
แข่งขันหรือปฏิบัติหน้าท่ีตลอดการแข่งขันในระดับนั้นๆ 
 8.6  ในระหวา่งการแข่งขันหากนักกีฬาท้ัง 2 ทีมมีการเล่นท่ีรุนแรงหรือมีการยั่วยุคู่แข่งขัน(ซึ่งกันและกัน)  
อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน  กรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินจะร่วมกันพิจารณา
เหตุการณ์นั้น  และหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินปัญหาและบทลงโทษนั้นๆ และถือเป็นข้อยุต ิ
 8.7  ในระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาท้ัง  2  ทีม ทะเลาะวิวาท ชกต่อย ซึ่งกันและกันจะถูกลงโทษ           
ไล่ออกจากการแข่งขัน  และถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในระดับนั้นๆ  อีกด้วย 
 8.8  หากมีปัญหาอ่ืนใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
เป็นผู้พิจารณา  และถือเป็นข้อยุต ิ

9.  คณะกรรมการรับคําประท้วง  ประกอบด้วย  
  1.  ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเจ้าภาพหรือผู้แทนเป็นประธาน 
  2.  ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขัน 
  3.  ผู้แทนฝ่ายผู้ตัดสิน 
  4.  ผู้ท่ีจังหวัดแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หมายเหต ุ   ในการแข่งขันระดับประเทศได้รับมอบหมายหรือได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
   

10.  การประท้วง 
 ให้ปฏิบัติดังนี ้
 10.1  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการทีม  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เป็นผู้ลงนามยื่นประท้วง 
 10.2  คําประท้วงให้ทําเป็นหนังสือ  พร้อมท้ังรายละเอียดหลักฐานประกอบคํา ประท้วงยื่นต่อ
คณะกรรมการรับคําประท้วงพร้อมเงินประกัน  จํานวน  3,000  บาท 

10.3  การประท้วงต้องยื่นคําประท้วงก่อนการแข่งขันหรือหลังสิ้นสุดการแข่งขันภายใน  7  วนัทําการ 
 10.4  การประท้วงท่ีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น  จะไม่ได้รับการพิจารณา 
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 10.5  คณะกรรมการรับคําประท้วงได้รับคําประท้วงนั้นแล้วให้แจ้งทีมท่ีถูกประท้วงทราบ เพ่ือดําเนินการ
ยื่นคําแก้คําประท้วงภายใน 7 วันทําการ  นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคําประท้วงหากพ้นกําหนดดังกล่าว  และไม่มีการยื่น
แก้คําประท้วง  ให้คณะกรรมการรับคําประท้วงพิจารณาชี้ขาดคําประท้วงนั้นไปฝ่ายเดียว คําตัดสินของ
คณะกรรมการรับคําประท้วงให้เป็นท่ีสุด 
 10.6  ภายหลังยื่นคําประท้วง  ถ้าผู้ประท้วงเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามคําสั่งใดๆ ภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการรับคําประท้วงเห็นสมควรกําหนดไว้  เพ่ือการดําเนินการพิจารณาคําประท้วง  โดยได้แจ้งให้ผู้
ประท้วงรับทราบแล้ว  ให้ถือว่าผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะดําเนินการประท้วงนั้นอีกต่อไป  และให้จําหน่ายคํา
ประท้วงนั้น และให้รบิเงินประกันการประท้วงนั้นด้วย 
 10.7  ระหว่างการท่ีมีการประท้วง  การแข่งขันจะดําเนินการต่อไปตามกําหนดการแข่งขัน               
หากการประท้วงท่ีเป็นผลจะได้รับเงินประกันการประท้วงนั้นคืน  หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน          
การประท้วงเข้าเป็นเงินสนับสนุนการแข่งขัน 
 10.8  การประท้วงให้มีผลบังคับใช้เฉพาะการแข่งขันในแต่ละรอบเท่านั้น (รอบแรก, รอบสอง,รอบรอง
ชนะเลิศ  และรอบชิงชนะเลิศ  เท่านั้น) 
 10.9  คําตัดสินของคณะกรรมการรับคําประท้วงให้ถือเป็นเด็ดขาด  จะอุทธรณ์มิได้ และคําตัดสินของ
คณะกรรมการรับคําประท้วงให้เป็นท่ีสุด จะนําไปฟ้องร้องศาลปกครองมิได้เช่นกัน 

บทลงโทษ   หากการประท้วงเป็นผลทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน  และริบเงินค่าสนับสนุนทีมและ
เงินรางวัลจากผู้จัดการทีมพร้อมถ้วยรางวัลการแข่งขันอีกด้วย 

11.  การวางเงินประกันทีม 
 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะต้องวางเงินประกันทีมๆละ 1,000 บาท ยกเว้นเขต
กรุงเทพมหานคร  (เงินประกันทีมจะคืนให้เม่ือทีมของท่านแข่งขันครบการกําหนดการแข่งขันฯ  และไม่ถูก
ประท้วง)  หากทีมใดไม่มาทําการแข่งขันตามกําหนดในสูจิบัตรการแข่งขันฯ  ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะริบเงิน
ประกันทีมเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน  
12.  รางวัลการแข่งขัน/เงินสนับสนุนทีม (แยกตามแต่ละรุ่นอายุท่ีกําหนดไว้ตามโครงการฯ) 
 12.1  เงินรางวัลระดับจังหวัด  ระดับเขต  และระดับประเทศ 
 12.2  เงินสนับสนุนทีมตัวแทนระดับจังหวัด จํานวน 20,000 บาท เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต            
ให้รับได้ท่ีจังหวัดเจ้าภาพระดับเขตในวันประชุมผูจ้ัดการทีม 
 12.3  เงินสนับสนุนทีมตัวแทนระดับเขต  จํานวน   40,000  บาท  เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย  ให้รับได้ท่ีเจ้าภาพระดับประเทศในวันประชุมผู้จัดการทีม 

13.  บทลงโทษ 
 13.1 ทีมชนะเลิศแต่ละรุ่น ในระดับจังหวัดและระดับเขต ได้เป็นตัวแทนทีมระดับจังหวัดและระดับเขต  
ไม่ไปร่วมการแข่งขันในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  โดยไม่แจ้งเหตุผลการไม่ไปร่วมการ
แข่งขันให้กรมพลศึกษาทราบล่วงหน้า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ทีม และนักกีฬาไม่ให้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการที่ กรมพลศึกษา เป็นผู้จัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังจังหวัดต้น
สังกัด ทราบด้วย 
หมายเหตุ   หากทีมชนะเลิศไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นได้  ให้ประสานงานกับทีมจังหวัด              
ที่ได้ตําแหน่งรองชนะเลิศ/ ลําดับที่ 3 และลําดับที่ 4 ตามลําดับ เป็นตัวแทนจังหวัด/ ตัวแทนเขต                  
ไปร่วมแข่งขันฯ แทน (หากทีมรองชนะเลิศ/ อันดับท่ี 3  และอันดับท่ี 4 ไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันได้           
ทีมชนะเลิศต้องรับผิดชอบบทลงโทษท่ีกําหนดไว้) 
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 13.2 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหากปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬาของตนเข้าร่วม           
การแข่งขัน  หรือใช้เอกสารเท็จ  หรือส่งนักกีฬาท่ีผิดคุณสมบัติเข้าแข่งขันทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ
แข่งขันตลอดจนผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าท่ีทีม  (ตามข้อ 3.3) และนักกีฬาท้ังทีม ท้ังหมดจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการท่ีกรมพลศึกษาจัดเป็นเวลา 2 ปี  และจะรายงานไปยังจังหวัด         
ต้นสังกัดทราบ  ต่อไปอีกด้วย 

14.  กําหนดวันประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน 
  กําหนดประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน (ตามแต่ละจังหวัด/เขต เจา้ภาพเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม) 
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ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชาย - หญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 
ประจําปี 2559 

“12
h
 THAILAND   PRIME    MINISTER   CUP   2016 

 
 
 
 
 

1.  การแบ่งประเภทการแข่งขัน 
 1.  ประเภทประชาชนชาย 
 2.  ประเภทประชาชนหญิง 

2.  การรับสมัคร 
2.1  ส่วนภูมิภาค  รับสมัครระหว่างวันท่ี 14 – 29  ธันวาคม  2558 (ในเวลาราชการ) พร้อมกันท้ัง  

76 จังหวัด ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดประจําจังหวัด              
ทุกจังหวัด 
 2.2 กรุงเทพมหานคร รับสมัครระหว่างวันท่ี 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับ
ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี สํานักการกีฬา กลุ่มกีฬามวลชน   กรมพลศึกษา    
 โทรศัพท์  0 - 2214 0120 ต่อ 3205   โทรสาร   0 - 2214  1807 
 การประชุมผู้จัดการทีม สถานศึกษาและทีมต่างๆ  ท่ีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเข้าร่วม
ประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม  ตามวัน   เวลา  และสถานท่ีซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กําหนด  หากทีมใดไม่มาร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ตามมติท่ีประชุม 
3.  จํานวนนกักีฬาและเจา้หน้าที ่
 3.1 ทีมสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับเขตได้ทีมละ 
ไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน และในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ส่งได้ไม่เกิน  25 คน  
 3.2  ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน  18  คน 
 3.3  ทีมท่ีสมัครเข้าแข่งขันต้องมีผู้จัดการทีม 1 คน  และเจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน  4  คน  ประกอบด้วย 
        -  ผู้ควบคุมทีม 1  คน 
        -  ผู้ฝึกสอน   1  คน 
        -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2  คน 

4.  คุณสมบัติของนกักีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
ประเภทประชาชนชาย ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้(ข้อ 4.2,4.3,4.4 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
4.1   ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  และเป็นผู้ท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงสัญชาติไทย 
4.2   ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครเข้าแข่งขัน  ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 หรือ 

 4.3   ต้องเป็นผู้ท่ีเข้าเรียนและกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆ เพียงแห่งเดียวก่อนวันท่ี         
 15  มิถุนายน  2558  หรือ  
 4.4   ต้องเป็นผู้ทํางานอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 (ดูจากบัตรประกันสังคม) 
 หรือใบรับรองการทํางานของหน่วยงานนั้นๆ  
 (หมายเหต)ุ   -  ข้อ 4.3 นักเรียน นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู่ 2 สถานศึกษาไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 - สถานศึกษา หมายความว่า โรงเรียน, วิทยาลัย  และสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน   
สถานท่ีซ่ึงนักกีฬากําลังศึกษาอยู่จริง  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือสถานศึกษาของทาง
ราชการอ่ืน  หรือสถานศึกษาเอกชนท่ีอยู่ในการควบคุมกํากับดูแลของทางราชการ  โดยศึกษาเต็มเวลา   
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4.5   นักกีฬาท่ีมีชื่อร่วมทีมในรายการตามข้อ  4.5.1 – 4.5.5  (ตั้งแต่วันท่ี 1  มกราคม  2548 จนถึง    
    วันท่ี 29  ธันวาคม  2558) ไม่มีสิทธิส์มัครเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
 4.5.1  ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก     
 4.5.2  ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก  ดิวิชั่น  1   
 4.5.3  ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก  ดิวิชั่น  2    (ฟตุบอลลีกส่วนภูมิภาค) 
 4.5.4  ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน  ก, ข    
 4.5.5  ฟุตบอลไทยคม เอฟเอ คัพ    

4.6   ประชาชนชายห้ามนักกีฬาทีมชาติ  รุ่นอายุ  19  ปี  ข้ึนไปทุกชุด  เข้าร่วมการแข่งขัน  
4.7   ห้ามนักกีฬาฟุตบอลท่ีข้ึนทะเบียนเล่นอยู่ต่างประเทศและผู้ท่ีอยู่ในระหว่างการลงโทษ              
        โดยกรมพลศึกษา  สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย   
 เข้าร่วมการแข่งขัน 

บทลงโทษ   ประเภทประชาชนชายทีมใดท่ีมีนักกีฬาผิดคุณสมบัติตาม ข้อ 4 และข้อ 6 ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
ตลอดการแข่งขัน  และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเฉพาะรอบการแข่งขันในระดับนั้นๆ (ระดับจังหวัด หรือ 
ระดับเขต  หรือรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 
 4.8  คุณสมบัตินักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน   ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัครของ 

แต่ละจังหวัดเท่านั้น  (ข้อ 2.1, 2.2)  

ประเภทประชาชนหญิง  ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  (ข้อ 4.2, 4.3, 4.4 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  
 4.1   ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงสัญชาติไทย   

4.2   ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครเข้าแข่งขัน  ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 หรือ  
 4.3   ต้องเป็นผู้ท่ีเข้าเรียนและกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆ เพียงแห่งเดียวก่อนวันท่ี         
 15  มิถุนายน  2558  หรือ  
 4.4   ต้องเป็นผู้ทํางานอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 (ดูจากบัตรประกันสังคม)  

 หรือใบรับรองการทํางานของหน่วยงาน 
 4.5   จังหวัดต่างๆ สามารถมีผู้เล่นนักกีฬาทีมชาต ิอายุตัง้แต ่19 ปีข้ึนไป ทุกชุดได้ไม่เกินทีมละ 4 คน 
  * นักกีฬาทีมชาติ  หมายถึง  นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันในรายการ  
  ท่ีทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ดําเนินการส่งแข่งขันในนามนักกีฬาตัวแทน 
  ประเทศไทย เท่านั้น   
 (หมายเหต)ุ    -  ข้อ 4.3  นักเรียน นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู่  2  สถานศึกษาไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม 
  การแข่งขัน 
  - สถานศึกษา หมายความว่า โรงเรียน, วิทยาลัย  และสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน   
สถานท่ีซ่ึงนักกีฬากําลังศึกษาอยู่จริง  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือสถานศึกษาของทาง
ราชการอ่ืน  หรือสถานศึกษาเอกชนท่ีอยู่ในการควบคุมกํากับดูแลของทางราชการ  โดยศึกษาเต็มเวลา   
บทลงโทษ   ประเภทประชาชนหญิงทีมใดท่ีมีนักกีฬาผิดคุณสมบัติตาม ข้อ 4 และข้อ 6 ให้ปรับทีมนั้นเป็น
แพ้ตลอดการแข่งขัน  และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเฉพาะรอบการแข่งขันในระดับนั้นๆ (ระดับจังหวัด หรือ
ระดับเขต หรือระดับประเทศ) 
 4.7  คณุสมบัตินักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน   ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัครของ 

แต่ละจังหวัดเท่านั้น (ข้อ 2.1, 2.2) 
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5.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน (ใช้ข้อ 5.1, 5.2, 5.3 และใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง          
ในข้อ  5.4, 5.5, 5.6) 

  5.1   ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
5.2   แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี (รูปถ่ายจริงครึ่งตัวมีความชัดเจนของภาพถ่าย                   
  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา) 

  5.3   สําเนาบัตรประชาชน  นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนลงนามรับรองสําเนา 
5.4   สําเนาทะเบียนบ้าน  นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนลงนามรับรองสําเนา  หรือ 
5.5    ใบรบัรองการเป็นนักเรียน, นักศึกษา จากสถานศึกษา และผู้มีอํานาจลงนามรับรองหรือ 
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานศึกษา นักศึกษาหรือผู้ฝึกสอนลงนามรับรองสําเนา หรือ          
5.7    ใบรับรองการทํางานในจังหวัดนั้นๆ  ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2558 หรือบัตรประกันสังคม 

(หมายเหตุ)    -  เอกสารและหลักฐานต่างๆท่ีย่ืนสมัครไว้แล้ว  จะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้น               
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 -  กรณีปรากฏว่า  เอกสารหลักฐานการสมัครทีมใดเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันตรวจพบเม่ือวัน เวลา หรือโดยวิธีใดก็ตาม  ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบโดยจะอ้างว่าไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้  และคณะกรรมการถือว่าการสมัครครั้งนั้น เป็นโมฆะ ตั้งแต่ วันท่ีสมัคร  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาความผดิและลงโทษตามบทลงโทษ ข้อ 13.2 แห่งระเบียบนี้ได ้

6.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.1   ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนาม สถานศึกษา  หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
                  และเอกชน  หรืออ่ืน ๆ 

6.2   นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียว/รุ่น, ประเภทเดียว  
   และจังหวัดเดียวเท่านั้น  ยกเว้นการเปลีย่นตัวทีมท่ีชนะเลิศในระดับจังหวัดตามข้อ  7.1 
6.3   นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ปี  2558  ท่ีไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ 

 ในระดับเขต  และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (บทลงโทษข้อ 13.1) การแข่งขันฟุตบอล  
เยาวชนและประชาชน  ประจําปี  2559  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่นอายุ 

 6.4  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม ท่ีถูก กรมพลศึกษา หรือจังหวัด ลงโทษไม่มีสิทธิ์สมัคร 
  เข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่นอายุ  

บทลงโทษเกี่ยวกับการผิดคุณสมบัตินักกีฬา     
      ในการแข่งขันทุกระดับ  เม่ือพบว่านักกีฬาผู้ใดผิดคณุสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

ข้อ 4  และข้อ 6 ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใด  ให้ตัดสิทธิ์ทีมหรือตัวแทนจังหวัดนั้นออกจากการแข่งขัน และให้
ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน ห้ามนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการ           
ท่ีกรมพลศึกษา จัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานการผิดคุณสมบัติไปยังจังหวัดต้นสังกัด ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 12 - 

7.  การดําเนินการจัดการแข่งขัน 
 7.1  การแข่งขันในระดับจังหวัด  เริ่มแข่งขันมกราคม  2559  และให้เสร็จสิ้นภายในเดือน            
มีนาคม 2559  ทีมท่ีชนะเลิศภายในจังหวัดแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตต่อไป                  
โดยอนุญาตให้ทีมชนะเลิศเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 7 คน ท้ังนี้ผู้เล่นท่ีจะเปลี่ยนต้องมีคุณสมบัติใน
ข้อ 3, 4 และ 5  และให้ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด  ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมต้องไม่เกินรายชื่อ
และลงนามรับรองรายชื่อท้ังทีม  และรีบส่งหลักฐานท้ังหมด ให้กับจังหวัดเจ้าภาพ (ตามรุ่นอาย)ุ ระดับเขต โดยด่วน 
 7.2  การแข่งขันในระดับเขต  เริ่มแข่งขันช่วงเดือนเมษายน  2559 ทีมท่ีชนะเลิศในระดับเขตทุกรุ่น  
เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยด้วย (เขต 10 กรุงเทพมหานคร  ให้ถือเป็น
การแข่งขันคัดเลือกระดับเขต) ทีมตัวแทนระดับเขตท่ีได้รับสิทธิ์ไปแข่งขัน  รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย           
ทุกเขตมีสิทธิ์ เปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 4 คน ท้ังนี้ผู้ เล่นท่ีเปลี่ยนตัวและเพ่ิมเติมต้องไม่เกิน               
จํานวน 25 คน ตามข้อ 3.1 และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4,5 และ 6 ด้วย 
(หมายเหตุ)  นักกีฬาท่ีจะเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มเติมผู้เล่น (ตามข้อ 7.2) ต้องเป็นนักกีฬาท่ีมีช่ือเข้าร่วมแข่งขันฯ 
เป็นตัวแทนระดับเขตหรือนักกีฬาภายในเขตท่ีมาทําการแข่งขัน รอบคัดเลือกตัวแทนภายในเขตพื้นท่ีของ
จังหวัดนั้นๆ  
 7.3  การแข่งขันในระดับประเทศ  (รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย)  เริ่มแข่งขันเดือนมิถุนายน  2559  
และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม  2559  ณ  จังหวัดเจ้าภาพ 
 7.4  การแข่งขันในระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ให้ยกเลิกการลงโทษ/คาดโทษ 
(ใบเหลือง - ใบแดง) จากการแข่งขันในระดับเขต 

 การกําหนดเขตการแข่งขันกีฬา 
 เขตการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น  10  เขต  ดังนี ้
 เขต  1   
  ปทุมธาน ี พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ี ชัยนาท 
  สิงห์บุร ี  ลพบุร ี   สระบุร ี  อ่างทอง 
 เขต  2  
  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  จันทบุร ี  ชลบุร ี
  ตราด  ปราจีนบุร ี  นครนายก สมุทรปราการ 
 เขต  3   
  สุรินทร ์  ชัยภูมิ   ร้อยเอ็ด   นครราชสีมา ศรีสะเกษ 
  อุบลราชธาน ี ยโสธร   อํานาจเจริญ บุรีรัมย ์  มุกดาหาร 
 เขต  4   
  มหาสารคาม ขอนแก่น  อุดรธาน ี เลย  นครพนม 
  หนองคาย สกลนคร  กาฬสินธุ ์ หนองบัวลําภ ู บึงกาฬ 
 เขต  5   
  ลําพูน  น่าน   เชียงราย  ลําปาง 
  แพร ่  พะเยา   แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

 เขต  6   

  ตาก  อุตรดิตถ์  กําแพงเพชร อุทัยธาน ี           
สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 
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 เขต  7   
  สพุรรณบุร ี กาญจนบุร ี  นครปฐม สมุทรสาคร 
  ราชบุร ี  สมุทรสงคราม  เพชรบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์
 เขต  8   
  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  กระบี ่  ภูเก็ต 
  ระนอง  สุราษฎร์ธาน ี  พังงา  
 เขต  9   
  สงขลา  ตรัง   ยะลา  นราธิวาส 
  พัทลุง  สตูล   ปัตตาน ี
 เขต 10  กรุงเทพมหานคร 

 7.5   กติกาการแข่งขัน  นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้  ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  
(FIFA)  ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และกรมพลศึกษา  ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 7.6   ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขัน  เม่ือผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทําการแข่งขัน               
ภายในเวลา  15  นาที  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาทําการแข่งขันในครั้งต่อไป                    
ตามกําหนดการแข่งขัน 
 7.7   นักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  ตามแบบและสีท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร   
ในกรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันให้ทีมท่ีมีชื่อตามหลังในกําหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสํารอง 
 7.8   นักกีฬา ต้องนําบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วย  ก่อนการลงแข่งขันทุกครั้ง  
 7.9   ลูกฟุตบอล  เบอร์  5 
 7.10   กําหนดเวลาการแข่งขัน 
           ประเภทประชาชนชาย   แข่งขันครึ่งละ  45  นาที  พักระหว่างครึ่ง 15 นาที 
      ประเภทประชาชนหญิง  แข่งขันครึ่งละ  40  นาที พักระหว่างครึ่ง 15 นาที 

7.11   ในกรณีท่ีมีผลเสมอกันในรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ   ให้ใช้วิธีการเตะ  ณ  จุดเตะโทษ   
  เพ่ือหาผู้ชนะ 

7.12   หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งท่ีลงทําการแข่งขันทุกทีมจะต้อง 
เตรียมพร้อมมาเอง 
 7.13  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้  5  คน  
(รวมท้ังผู้รักษาประตู)  จากผู้เล่นสํารองท่ีส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน 
 7.14   คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
   ทีมชนะ  ได ้ 3  คะแนน 
   ทีมแพ้  ได ้ 0  คะแนน 
 7.15   กรณีการนับคะแนนเพ่ือหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป และทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลาก 
 7.16   การจัดการแข่งขันในระดับเขตให้จัดการแข่งขันแบบแบ่งสายในรอบแรกสําหรับ รอบต่อไปตาม
ความเหมาะสม 
 7.17   การจัดการแข่งขันในระดับประเทศ  จํานวน 10  ทีม  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 7.18   ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขัน   เม่ือผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทําการแข่งขันภายใน   
15   นาที   และยังไม่ลงทําการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น   และต้องมาแข่งขันต่อไป
ตามโปรแกรมการแข่งขัน 
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 7.19 ทีมใดไม่มาทําการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทําการแข่งขันให้ ทันตามกําหนดการแข่งขัน  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันในรายการท่ีเหลือและยกเลิกผลการแข่งขันท่ีผ่านมา
ท้ังหมด  (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา)  

7.20   ในระหว่างการแข่งขัน  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกีฬา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขันและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธินักกีฬาหรือทีม  (แล้วแต่กรณี) ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป 

7.21   หากมีปัญหาในการแข่งขันแต่ละประเภท  ให้ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  ทีมต่าง ๆ  จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ท้ังสิ้น 

8.  การรักษามารยาทและบทลงโทษ  
 8.1  นักกีฬาท่ีถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
         8.1.1  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง  2  ครั้ง  ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป  1  ครั้ง 
         8.1.2  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง  1  ครั้ง  ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย  1  ครั้ง           
และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป    
         8.1.3  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันในสนามแข่งขัน                
ให้ตัดสิทธิ์ห้ามลงทําการแข่งขันตลอดไป และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 
 8.2  ใบเหลือง,  ใบแดง  มีผลสิ้นสุดเพียงการแข่งขันระดับเขต เท่านั้น  สําหรับรอบชิงชนะเลิศ               
แห่งประเทศไทย  ยังมีผลจนถึงคู่ชิงชนะเลิศ ด้วย 
 8.3  ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาท่ีถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน  หรือผิดตามระเบียบนี้  หากลงทําการแข่งขัน
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได ้
 8 .4   นั ก กีฬาหรื อผู้ ควบ คุมคนใด ไ ม่ปฏิบั ติ ตามระเบี ยบการแ ข่ ง ขัน   หรื อประพฤติ ตน                      
ไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสนามแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษ
ได้ตามควรแก่กรณี 
 8.5  ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาตัวจริงหรือผู้เล่นสํารองหรือเจ้าหน้าท่ีประทีม  กล่าววาจาท่ีไม่
สุภาพต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน  ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้นจะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์         
ลงทําการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าท่ีตลอดการแข่งขันในระดับนัน้ๆ 

8.6   ในระหว่างการแข่งขัน  หากนักกีฬาท้ัง  2  ทีมมีการเล่นท่ีรุนแรงหรือมีการยั่วยุคู่แข่งขัน            
(ซึ่งกันและกัน)  อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน  กรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินจะ
ร่วมกันพิจารณาเหตุการณ์นั้นๆ และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินปัญหานั้นๆ และถือเป็นข้อยุต ิ
 8.7  ในระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาท้ัง  2  ทีม ทะเลาะวิวาท ชกต่อย ซึ่งกันและกันจะถูกลงโทษ         
ไล่ออกจากการแข่งขัน  และถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในระดับนั้นๆ  อีกด้วย 
 8.8  หากมีปัญหาอ่ืนใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
เป็นผู้พิจารณา  และถือเป็นข้อยุต ิ  
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9.  คณะกรรมการรับคําประท้วง  ประกอบด้วย 
  1.  ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเจ้าภาพหรือผู้แทนเป็นประธาน 
  2.  ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขัน 
  3.  ผู้แทนฝ่ายผูต้ัดสิน 
  4.  ผู้ท่ีจังหวัดแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หมายเหต ุ   ในการแข่งขันระดับประเทศให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
 

10.  การประท้วง 
 ให้ปฏิบัติดังนี ้
 10.1  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการทีม  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เป็นผู้ลงนามยื่นประท้วง 
 10.2  คําประท้วงให้ทําเป็นหนังสือ  พร้อมท้ังรายละเอียดหลักฐานประกอบคํา ประท้วงยื่นต่อ
คณะกรรมการรับคําประท้วงพร้อมเงินประกัน  จํานวน  3,000  บาท 

10.3  การประท้วงต้องยื่นคําประท้วงก่อนการแข่งขันหรือหลังสิน้สุดการแข่งขันภายใน  7  วันทําการ 
 10.4  การประท้วงท่ีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น  จะไม่ได้รับการพิจารณา  
 10.5  คณะกรรมการรับคําประท้วงได้รับคําประท้วงนั้นแล้วให้แจ้งทีมท่ีถูกประท้วงทราบ เพ่ือดําเนินการ
ยื่นคําแก้คําประท้วงภายใน 7 วันทําการ  นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคําประท้วงหากพ้นกําหนดดังกล่าว  และไม่มีการยื่น
แก้คําประท้วง  ให้คณะกรรมการรับคําประท้วงพิจารณาชี้ขาดคําประท้วงนั้นไปฝ่ายเดียว คําตัดสินของ
คณะกรรมการรับคําประท้วงให้เป็นท่ีสุด 
 10.6  ภายหลังยื่นคําประท้วง  ถ้าผู้ประท้วงเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามคําสั่งใดๆ  ภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการรับคําประท้วงเห็นสมควรกําหนดไว้  เพ่ือการดําเนินการพิจารณาคําประท้วง  โดยได้แจ้งให้ผู้
ประท้วงรับทราบแล้ว  ให้ถือว่าผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะดําเนินการประท้วงนั้นอีกต่อไป  และให้จําหน่ายคํา
ประท้วงนั้น และให้ริบเงินประกันการประท้วงนั้นด้วย 

 10.7  ระหว่างการท่ีมีการประท้วง  การแข่งขันจะดําเนินการต่อไปตามกําหนดการแข่งขัน               
หากการประท้วงท่ีเป็นผลจะได้รับเงินประกันการประท้วงนั้นคืน  หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน          
การประท้วงเข้าเป็นเงินสนับสนุนการแข่งขัน 
 10.8  การประท้วงให้มีผลบังคับใช้เฉพาะการแข่งขันในแต่ละรอบเท่านั้น (รอบแรก, รอบสอง,รอบรอง
ชนะเลิศ  และรอบชิงชนะเลิศ  เท่านั้น) 
 10.9  คําตัดสินของคณะกรรมการรับคําประท้วงให้ถือเป็นเด็ดขาด  จะอุทธรณ์มิได้ และคําตัดสินของ
คณะกรรมการรับคําประท้วงให้เป็นท่ีสุด  จะนําไปฟ้องร้องศาลปกครองมิได้เช่นกัน 

บทลงโทษ   หากการประท้วงเป็นผลทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน  และริบเงินค่าสนับสนุนทีมและ
เงินรางวัลจากผู้จัดการทีมพร้อมถ้วยรางวัลการแข่งขันอีกด้วย 

11.  การวางเงินประกันทีม 
 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะต้องวางเงินประกันทีมๆละ 1,000 บาท ยกเว้นเขต
กรุ ง เทพมหานคร  ( เงินประกันทีมจะคืนให้ เ ม่ือทีมของท่านแข่ง ขันครบการกําหนดการแข่งขันฯ                    
และไม่ถูกประท้วง)  หากทีมใดไม่มาทําการแข่งขันตามกําหนดในสูจิบัตรการแข่งขันฯ   ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะ
ริบเงินประกันทีม เข้าไปเงินสนับสนุนการแข่งขัน  
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12.  รางวัลการแข่งขัน/เงินสนับสนุนทีม  (แยกตามประเภทที่กําหนดไว้แนบท้าย) 
 12.1  เงินรางวัลระดับจังหวัด/ระดับเขต/และระดับประเทศ   
 12.2  เงินสนับสนุนทีมตัวแทนระดับจังหวัด  จํานวน  20,000  บาท เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต  
ให้รับได้ท่ีจังหวัดเจ้าภาพระดับเขตในวันประชุมผู้จัดการทีม 
 12.3  เงินสนับสนุนทีมตัวแทนระดับเขต  จํานวน  40,000  บาท  เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย  ให้รับได้ท่ีเจ้าภาพระดับประเทศในวันประชุมผู้จัดการทีม 

13.  บทลงโทษ 
 13.1 ทีมชนะเลิศแต่ละรุ่น ในระดับจังหวัดและระดับเขต ได้เป็นตัวแทนทีมระดับจังหวัดและระดับเขต  
ไม่ไปร่วมการแข่งขันในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  โดยไม่แจ้งเหตุผลการไม่ไปร่วมการ
แข่งขันให้กรมพลศึกษาทราบล่วงหน้า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ทีม และนักกีฬาไม่ให้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการที่ กรมพลศึกษา เป็นผู้จัดเป็นเวลา 2 ปี และจะรายงานไปยังจังหวัดต้น
สังกัด ทราบด้วย 
หมายเหตุ   หากทีมชนะเลิศไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นได้  ให้ประสานงานกับทีมจังหวัด              
ที่ได้ตําแหน่งรองชนะเลิศ/ ลําดับที่ 3 และลําดับที่ 4 ตามลําดับ เป็นตัวแทนจังหวัด/ ตัวแทนเขต                  
ไปร่วมแข่งขันฯ แทน (หากทีมรองชนะเลิศ/ อันดับท่ี 3  และอันดับท่ี 4 ไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันได้           
ทีมชนะเลิศต้องรับผิดชอบบทลงโทษท่ีกําหนดไว้) 
 
 13.2 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหากปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬาของตนเข้าร่วม           
การแข่งขัน  หรือใช้เอกสารเท็จ  หรือส่งนักกีฬาท่ีผิดคุณสมบัติเข้าแข่งขันทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ
แข่งขันตลอดจนผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าท่ีทีม  (ตามข้อ 3.3) และนักกีฬาท้ังทีม ท้ังหมดจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการท่ีกรมพลศึกษาจัดเป็นเวลา 2 ปี  และจะรายงานไปยังจังหวัด         
ต้นสังกัดทราบ  ต่อไปอีกด้วย 

14.  กําหนดวันประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน 
 กําหนดประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน (ตามแต่จังหวัด / เขต  เจ้าภาพเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม)   
 
 
 
 
 
  


