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การแข่งขนั เทอรมิ์นอล 21 โคราช ฟตุซอล แชมเปียนสชิ์พ 2020 

ระดบัเยาวชนรุ่นอาย ุ8 – 16 ปี 

1. หลกัการและเหตุผล 

ศูนยก์ารคา้ เทอรม์นิอล 21 โคราช รว่มกบั จงัหวดันครราชสมีา สมาคมกฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ์  การกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดันครราชสมีา ได้ร่วมกนัจดั
โครงการ “การแข่งขนัเทอรมิ์นอล 21 โคราช ฟตุซอล แชมเปียนสชิ์พ 2020 ระดบัเยาวชน” ครอบคลุม
ตัง้แต่รุ่นอายุ 8 - 16 ปี ซึ่งได้จดัต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 4 แล้วส าหรบัปี 2563 และยงัคงรกัษามาตรฐานการ
แข่งขนัภายใต้กฎ กตกิา ที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัเดียวกบัสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ทัง้กตกิา 
กรรมการตดัสนิ ทีไ่ดร้บัรองโดยสมาคมกฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

การแข่งขนัเทอร์มนิอล 21 โคราช ฟุตซอล แชมเปียนส์ชิพ 2020 ระดบัเยาวชน ได้ก าหนดจดัการ
แข่งขนัในวนัที ่25 เมษายน จนถงึ 17 พฤษภาคม 2563 จดัแข่งเฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทติย ์ณ เทอรม์นิอล 
ฮอลล์ ชัน้ 4 ศูนยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 โคราช เปิดแข่งขนัจาก 5 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอายุไม่เกนิ 8 ปี, 10 ปี เป็น
การแข่งขนัแบบเปิด ส่วนรุ่น 12 ปี, 14 ปี และ 16 ปี เป็นการแข่งขนัภายใต้สงักดัสถาบนัการศกึษาและตอ้ง
ใชน้กัเรยีนในสถาบนัเดยีวกนัเท่านัน้ (โดยใชใ้บรบัรองการเป็นนักเรยีน)เพือ่ยนืยนัว่า นกัเรยีนไดศ้กึษาอยู่ที่
โรงเรยีนนัน้จรงิ 

ทัง้นี้ ความส าคญัของการแขง่ขนัรายการนี้ นบัตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา ถอืเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ที่ไดร้บั
พระมหากรุณาธคิุณ จาก สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี ที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ  พระราชทานถว้ยรางวลั ใหแ้ก่ ทมีผูช้นะเลศิ ในรุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี เพือ่เป็นเกยีรติ
และความภูมใิจแก่ ทมีผูช้นะเลศิ  ตลอดมา พรอ้มทัง้ยงัไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากหน่วยงานต่างๆได้
เขา้มาเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนร่วมจดังาน 
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2.  วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ไดร้บัประสบการณ์จากการเล่นกฬีาในระดบัมาตรฐานสากล 

2) เพือ่พฒันากฬีาฟุตซอลในระดบัเยาวชนไทย 

3) เพือ่เป็นการเชื่อมความสามคัคแีละใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

4) เพือ่ใหเ้ยาวชนปลอดยาเสพตดิ 
     
3.  วิธีด าเนินการ 

     1) ประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัแนวทางในการด าเนินการ 
    2) น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
    3) ประชาสมัพนัธ ์เชญิชวนหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถิน่ 
    4) ประกาศรบัสมคัร วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
    5) เชญิผูจ้ดัการทมีร่วมประชุมจบัฉลากแบ่งสายการแขง่ขนั 
    6) ด าเนินการแขง่ขนั 
    7) โดยจะท าการประชุมจบัฉลากในวนัอาทติยท์ี ่29 มนีาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ลานกจิกรรม  
ชัน้ G Gate 1 ศูนยก์ารคา้ เทอรม์นิอล 21 โคราช 
    8) ค่าสมคัรแขง่ขนั ทุกรุ่นทมีละ 500 บาท พรอ้มค่าประกนัทมี ทมีละ 1,000 บาท  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงวนัที ่25 เมษายน 2563 ถงึ วนัที ่17 พฤษภาคม 2563 แบ่งออกเป็น  

 ช่วงที ่1 : วนัที ่25 – 26 เมษายน 2563  พธิเีปิด  วนัที ่26 เมษายน 2563 

 ช่วงที ่2 : วนัที ่1 – 3 พฤษภาคม 2563  

 ช่วงที ่3 : วนัที ่9 – 10 พฤษภาคม 2563 

 ช่วงที ่4 : วนัที ่16 – 17 พฤษภาคม 2563  พธิปิีด  วนัที ่17 พฤษภาคม 2563 
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5. รุ่นการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 5 รุ่น อายุคือ  

5.1) รุ่นอายุไม่เกนิ   8  ปี  เกดิปี พ.ศ.  2555   จ านวน  16 ทมี    

5.2) รุ่นอายุไม่เกนิ  10  ปี  เกดิปี พ.ศ. 2553   จ านวน  32 ทมี  

5.3) รุ่นอายุไม่เกนิ  12  ปี  เกดิปี พ.ศ. 2551   จ านวน  32 ทมี  

5.4) รุ่นอายุไม่เกนิ  14  ปี  เกดิปี พ.ศ. 2549   จ านวน  32  ทมี  

5.5) รุ่นอายุไม่เกนิ  16  ปี  เกดิปี พ.ศ. 2547   จ านวน  32  ทมี  

6. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

               6.1  ใหใ้ชก้ตกิาการแขง่ขนัฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพนัธฟุ์ตบอลนานาชาต ิ(FIFA) ซึ่ง
สมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ ไดป้ระกาศใชแ้ลว้             

               6.2  การจดัการแขง่ขนัแบ่งเป็นสายการแขง่ขนัและจดัแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย โดยทมี
อนัดบั 1 และ 2 ในสายเขา้รอบต่อไป 

               6.3  ระยะเวลาการแขง่ขนัทุกรุ่น 15 นาท ีพกัไม่เกนิ 5 นาท ีเวลาเดนิตลอด  

               6.4  คะแนนผูช้นะได ้3 คะแนน - ผูแ้พ ้0 คะแนน 

               6.5  รอบแรกหากคะแนนเท่ากนั ใหห้าทมีทีเ่ขา้รอบต่อไปโดยการจบัสลากเพือ่เขา้รอบต่อไป 

               6.6  เสมอแตะจุดโทษ ณ จุดโทษ เพือ่หาผลแพช้นะทนัที 

               6.7  สนามการแขง่ขนัจะใชส้นาม เทอรม์นิอล ฮอลล ์ชัน้ 4 ศูนยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 โคราช 

7. อปุกรณ์ ท่ีใช้ในการแข่งขนั 

              ใชลู้กฟุตซอลทีส่หพนัธฟุ์ตบอลนานาชาต ิ(FIFA) รบัรอง หรอืสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ใหก้ารรบัรอง หรอืการกฬีาแห่งประเทศไทย ใหก้ารรบัรอง  
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8. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 

              8.1  ใหส้ง่นกักฬีาสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัไดท้มีละไม่ต ่ากว่า 8 คน และไม่เกนิ  15 คน 

              8.2  ใหม้เีจา้หน้าทีไ่ด ้3 คน ประกอบดว้ย 

              - ผูจ้ดัการทมี 1 คน   - ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1 คน  - ผูฝึ้กสอน 

              - ชุดทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั เสือ้ กางเกง ถุงเทา้ ตอ้งเหมอืนกนัทัง้หมด (ยกเวน้ผูร้กัษาประตู)  

              - เสือ้ ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั ตอ้งมเีบอรต์ดิ ตรงขา้งหน้าและขา้งหลงัดว้ย 

              - กางเกงทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั ตอ้งมเีบอรข์า้งหน้าดว้ย 

              - ถุงเทา้ตอ้งเหมอืนกนัทัง้หมดทุกทมี (ยกเวน้ผูร้กัษาประตู) 

              - ปลอกแขนกปัตนัทมี(ทุกทมีตอ้งม)ี 

9. คณุสมบติัของผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 

          9.1  เป็นนกักฬีาทีม่ ีสญัชาตไิทย   อายุไม่เกนิ 8 – 16 ปี (ตามปี พ.ศ.เกดิ ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 10 )        

9.2  นกักฬีาทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนัตอ้งสงักดัทมีใดทมีหนึ่ง เพยีงทมีเดยีวเท่านัน้และหา้มเปลีย่นแปลง
รายชื่อนกักฬีาตลอด การแขง่ขนั 

 

10. การยื่นประท้วง 

              10.1  การยื่นประทว้งทางคุณสมบตัขิองนกักฬีา ใหผู้จ้ดัการทมียื่นค าประทว้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อประธานพจิารณาการประทว้งฯ พรอ้ม หลกัฐานก่อนหรอืหลงัการแขง่ขนัแต่ละครัง้ภายใน 6 ชัว่โมง 
พรอ้มวางเงนิประกนัการประทว้ง 1,000 บาท 

              10.2  การยื่นประทว้งทางเทคนิคกฬีา ใหผู้จ้ดัการทมียื่นค าประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
ประธานพจิารณาการประทว้งพรอ้มวางเงนิ ประกนั 1,000 บาท ภายใน 1 ชัว่โมง หลงัเสรจ็สิน้การแขง่ขนั 
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11. บทลงโทษ 

          11.1  หากการประทว้งเป็นผลคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ จะปรบัผลการแขง่ขนัเป็นแพต้ลอด
การแขง่ขนั 

          11.2  กรณีทีต่รวจสอบทัง้ก่อนและหลงัการแขง่ขนั พบว่าทมีใดมนีกักฬีาผูใ้ดผูห้นึ่งของทมีสง่
หลกัฐานการ สมคัรเขา้แขง่ขนัเป็นเทจ็หรอืผดิคุณสมบตัอิยู่ในทมี แมแ้ต่เพยีงคนเดยีว (ถงึแมจ้ะไม่ไดล้ง
แขง่ขนั)ใหป้รบัผลการแข่งขนัทีผ่่านมา ของทมีเป็นแพแ้ละใหพ้จิารณาลงโทษนกักฬีาทีผ่ดิคุณสมบตัขิองทมี
นัน้ ไม่ใหเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั ตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ เหน็สมควร ตามแก่กรณี ต่อไป 

          11.3  นกักฬีาหรอืผูค้วบคุมนกักฬีาผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัฯ ระเบยีบ กตกิาการแขง่ขนัหรอื
ประพฤตติน ไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ภายในและภายนอกสนามแขง่ขนั คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั
ฯ สามารถ ลงโทษไดต้ามควรแก่กรณี 

         11.4   หากมปัีญหาอื่นใดเกดิขึน้นอกเหนือจากทีก่ าหนดในขอ้บงัคบันี้ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการ จดัการแขง่ขนัฯ 

         11.5  การตดัสนิของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

 

 

หมายเหตุ        1.  เงนิประกนัในการประทว้งทัง้ 2 กรณีจะคนืใหเ้มื่อการประทว้งเป็นผล 

                      2.  หากการประทว้งไม่เป็นผล ใหร้บิเงนิประกนัเขา้เป็นเงนิสนบัสนุนการจดัการแขง่ขนั 
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12. รางวลัการแข่งขนั 

   1) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน  8  ปี เกิดปี พ.ศ. 2555  

           - รางวลัชนะเลศิ                      เงนิรางวลั  10,000 บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
           - รางวลัรองชนะเลศิ    เงนิรางวลั  8,000   บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
           - รางวลัอนัดบัที ่3              เงนิรางวลั  6,000   บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
  - รางวลัอนัดบัที ่4                    เงนิรางวลั  4,000   บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

 - นกัเตะยอดเยีย่ม                   เงนิรางวลั  2,000   บาท พรอ้มของทีร่ะลกึ 
2) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี เกิดปี พ.ศ. 2553 

- รางวลัชนะเลศิ                        เงนิรางวลั  20,000  บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั   
          - รางวลัรองชนะเลศิ     เงนิรางวลั 15,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
          - รางวลัอนัดบัที ่3      เงนิรางวลั 10,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
 - รางวลัอนัดบัที ่4                     เงนิรางวลั  5,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

- นกัเตะยอดเยีย่ม                     เงนิรางวลั  2,000   บาท พรอ้มของทีร่ะลกึ 
 3) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี เกิดปี พ.ศ. 2551 

          - รางวลัชนะเลศิ                        เงนิรางวลั  20,000  บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั 
          - รางวลัรองชนะเลศิ     เงนิรางวลั 15,000   บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

- รางวลัอนัดบัที ่3      เงนิรางวลั 10,000   บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
 - รางวลัอนัดบัที ่4                     เงนิรางวลั  5,000   บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

- นกัเตะยอดเยีย่ม                     เงนิรางวลั  2,000   บาท พรอ้มของทีร่ะลกึ 

    4) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี เกิดปี พ.ศ. 2549 

- รางวลัชนะเลศิ                        เงนิรางวลั  20,000  บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั 
          - รางวลัรองชนะเลศิ     เงนิรางวลั 15,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

- รางวลัอนัดบัที ่3      เงนิรางวลั 10,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  



                                                                                                                                                                                      

7 
 

 - รางวลัอนัดบัที ่4                     เงนิรางวลั  5,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
- นกัเตะยอดเยีย่ม                     เงนิรางวลั  2,000   บาท พรอ้มของทีร่ะลกึ 

  5) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี เกิดปี พ.ศ. 2547 

           - รางวลัชนะเลศิ                       เงนิรางวลั  20,000  บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั 
           - รางวลัรองชนะเลศิ     เงนิรางวลั 15,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

 - รางวลัอนัดบัที ่3      เงนิรางวลั 10,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  
 - รางวลัอนัดบัที ่4                     เงนิรางวลั  5,000    บาท พรอ้มเหรยีญและถว้ยรางวลั  

- นกัเตะยอดเยีย่ม                     เงนิรางวลั  2,000   บาท พรอ้มของทีร่ะลกึ 
 

ภาพตวัอย่างส่ือประชาสมัพนัธ์ 


