
                                     
 
 

ระเบียบการ 
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 

ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 

1. ประเภทการแข่งขัน  
การแข่งขันประเภทนี้เรียกว่าฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที ่12 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกิจกรรมนักศึกษากับสังคมและภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  
2.2 เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

2.3 เพ่ือให้รู้จักกฏกติกาการแข่งขันฟุตซอลอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  

2.4 เพ่ือให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปตามกติกา กฎระเบียบของการแข่งขันฟุตซอลประเภทนี้  
2.5 รณรงค์ให้เยาวชนเห็นภัยของบุหรี่ และการไม่สูบบุหรี่โดยใช้การแข่งขันฟุตซอลเป็นสื่อ 

3. คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าแข่งขัน (นักกีฬา)  
3.1 เป็นชายสัญชาติไทย 

3.2 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งในนามสถาบันการศึกษา และนักกีฬาในทีมต้องสังกัดสถาบันเดียวกัน  

3.3 กรรมการจัดการแข่งขันได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท  
- ประเภทที่ 1 เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2547)  
- ประเภทที่ 2 เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิด พ.ศ. 2545)  
- ประเภทที่ 3 เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2543)  
- ประเภทที่ 4 เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2541)  

3.4 นักกีฬาจะต้องเกิดในปี พ.ศ. ที่ก าหนดเท่านั้น (ฝ่ายจัดไม่ค านึงถึงวันที่และเดือนที่เกิด)  
3.5 แต่ละทีมจะต้องส่งรายชื่อให้ครบ 15 คน ก่อนวันจับสลาก ไม่เช่นนั้นฝ่ายจัดจะถือว่าท่านส่งรายชื่อ

ตาม จ านวน ที่ลงทะเบียนนักกีฬาไว้ (ไม่มีสิทธิ์มาเพ่ิมชื่อนักกีฬาภายหลัง)  
3.6 นักกีฬา 1 คนสามารถเล่นได้ 1 ทีม 
3.7 ต้องช าระค่าสมัครก่อนการจับฉลากการแข่งขัน จึงถือว่าการสมัครเรียบร้อยแล้ว  

4. หลักฐานการรับสมัคร (การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น)  
4.1 เอกสารยืนยันวัน เดือน ปีเกิด ของนักกีฬา (ส าเนาบัตรประชาชนเท่านั้น ไม่รับเอกสารแทนอ่ืนๆ 

และ น าตัวจริงมาในวันแข่งขัน) 
4.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาท่ีสังกัด 
4.3 ใบส่งรายชื่อนักกีฬา  
4.4 แผงรูปนักกีฬา / ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน / ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
4.5 เอกสารโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ 



5. กาหนดการรับสมัคร  
5.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่110/ 

1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร.02-9547300 ต่อ 676,312  
5.2 จับสลากแบ่งสายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 
5.3 แข่งขันระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 4 พฤษจิกายน 2559 ณ อาคารสุทธิเกต ุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
5.4 ขอรับระเบียบการได้ที่ ศูนย์กีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 0-29547300 ต่อ 312,676

หรือ www.dpu.ac.th/sao  
6. ค่าสมัคร  

6.1 รุ่น 12 ปี  ค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท (ค่าประกันทีม 1,000 บาท)  
6.2 รุ่น 14 ปี  ค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท (ค่าประกันทีม 1,000 บาท) 
6.3 รุ่น 16 ปี  ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท  (ค่าประกันทีม 1,000 บาท)  
6.4 รุ่น 18 ปี  ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท  (ค่าประกันทีม 1,000 บาท)  
เลขบัญชีในการโอนค่าสมัคร  เลขบัญชี 152-232909-1  ธนาคารไทยพาณิชย์    
ชื่อบัญชี นายสุวัชชัย เขียวหวาน (เม่ือโอนแล้วโปรดเก็บสลิปการโอนไว้ยืนยัน) 

7. ระเบียบการแข่งขัน  
7.1 ทีมที่เข้าร่วมท าการแข่งขัน จะต้องน านักกีฬามาแข่งขันตามกาหนดเวลา และให้มารายงานกับ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันโดยไม่แจ้งเหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขัน และจะยึดเงินประกันทีม 

7.2 นักกีฬา,ผู้ควบคุมทีม,ผู้ฝึกสอน,ที่ส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับต่อค าตัดสินของกรรมการโดย
เด็ดขาด 

7.3 หากปรากฏพบว่าเอกสารและหลักฐานใดๆ เป็นเท็จไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ลงนามในใบสมัครต้องรับผิดชอบ 
โดยจะอ้างว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงมิได ้และถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่วันสมัคร  

7.4 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

7.5 นักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันในแต่ละทีมจะต้องไม่เกิน 5 คน โดยจะรวมผู้รักษาประตูและอนุญาตให้ 
มีผู้เล่นสารองได้ไม่เกิน 10 คน  

7.6 เวลาการแข่งขัน  
 รุ่นอายุ 12 ปี และ รุ่นอายุ 14 ป ี

- รอบแรก และชิงชนะเลิศ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที พัก 5 นาที หยุด
เวลา 1 นาทีสุดท้าย  

รุ่นอายุ 16 ปี และ รุ่นอายุ 18 ปี 

- รอบแรก และชิงชนะเลิศ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที พัก 5 นาที หยุด
เวลา 1 นาทีสุดท้าย 



7.7 ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันจะจับเวลา 10 นาท ีคู่ต่อสู้ชนะผ่านทันที และได้ประตู ชนะ 2 : 0 และปรับ
ผลการแข่งขันทุกนัดที่ผ่านมาเป็นโมฆะ 

7.8 กรณีทีมใดมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์งดเข้าร่วม
การแข่งขันตลอดจนผลการแข่งขันท่ีผ่านมาจะไม่มีผล ถือว่าโมฆะ  

7.9 การให้คะแนน ชนะ 3 คะแนน แพ้ 0 คะแนน  
 7.10 การจัดการแข่งขันรอบแรกท าการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หากเสมอกันในเวลา หาผู้ชนะด้วย

การยิงจุดโทษทันที  
8. กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
แข่งขันฟุตซอล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
9. การประท้วง 

 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 

(ผศ.ดร.วันวร จะนู) 
รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 
 


