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ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
ของสโมสรสมาชิกประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 
ข้อที่ 1  คุณสมบัต ิสิทธิ และหน้าที่ของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.1  นักกีฬาต้องเป็นพนักงานประจ าของบริษัทที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น (ต้องบรรจุเป็นพนักงานประจ าก่อน
วันแข่งขัน) 

1.2  นักกีฬาต้องน าหลักฐาน บัตรประจ าตัวพนักงานมาลงทะเบียนเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่อนุญาตให้ลง
ท าการแข่งขัน หากปัจจุบันเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้แก่ 
- ไทยลีก T1 , T2 , T3 , T4 และ อเมเจอร์ ทัวร์นาเมนต์ (Amateur Tournament) ลีกสมัครเล่น 
- กีฬาแห่งชาติ (ฟุตบอล 11 คน) (นับเฉพาะท่ีไปแข่งขันรอบสุดท้ายท่ีจังหวัดเป็นเจ้าภาพ) 

 จะต้องเป็นพนักงานประจ าของบริษัท 1 ปี นับถึงวันแข่งขัน 
1.3  บริษัทประกันภัย ที่จัดตั้งบริษัทลูก (ท างานให้บริษัทประกันภัยโดยตรง) ให้ส่งนักกีฬาของบริษัทลูก เข้า

ร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 5 คนเท่านั้น ผู้เล่นในสนามที่เป็นพนักงานของบริษัทลูกต้องมีเพียง 2 คน
เท่านั้น)  

 
ข้อที่ 2 การส่งรายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ 

2.1  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทีมชายส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 15 คน กับเจ้าหน้าที่ทีม 3 คน ทีมผู้บริหารระดับสูง/ 
ทีมอาวุโส ส่งรายชื่อได้ 15 คน กับเจ้าหน้าที่ทีม 3 คน 

       ในกรณีที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะต้องหารือในเรื่องการแข่งขัน ตัวแทนที่เข้ารับการหารือ
จะต้องเป็น ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าทีม และต้องเป็นพนักงานของบริษัทประกันภัยเท่านั้น 

2.2  นักกีฬาต้องส่งส าเนาบัตรพนักงาน (เป็นภาพสี) โดยกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
รับรองส าเนาว่าเป็นพนักงานของบริษัทจริง และส าเนาบัตรประชาชน (ส าหรับทีมอาวุโส) พร้อมเซ็น
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.3   รายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานต่างๆ จะต้องน าส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้เท่านั้น (วันท าการแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาได้) 

         หมายเหตุ   ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักกีฬาในวันแข่งขัน   
                      สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 
       1. รายช่ือนักกีฬาที่ได้น าส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แล้วได้รับบาดเจ็บก่อนวัน  
                          ท าการแข่งขัน ไม่สามารถมาท าการแข่งขันได้ ต้องน าหลักฐานใบรับรองแพทย์              
                          มาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
       2. รายช่ือนักกีฬาที่ได้น าส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แล้วได้ลาออกหรือพ้น 
                          สภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทก่อนวันแข่งขัน ต้องน าหลักฐานการลาออกหรือพ้น   
                          สภาพการเป็นพนักงานบริษัท มาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
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ข้อที่ 3 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน คือ คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย เพ่ือด าเนินการและรับผิดชอบใน
การแข่งขัน ตลอดจนควบคุมด าเนินการแข่งขัน และพิจารณาหากมีปัญหาใดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน
ระเบียบการนี ้
 

ข้อที่ 4 ก าหนดการ รางวัลการแข่งขัน 
4.1 การแข่งขันจะเริ่มเปิดสนามในวันเสาร์ที ่17 พฤศจิกายน 2561 

แข่งขันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 
 และวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 

รอบแรก    วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 
รอบสอง – ชิงชนะเลิศ วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2561 

4.2 สนามท่ีใช้แข่งขัน ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 
4.3 รางวัลการแข่งขัน จะได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้.- 
ทีมชาย 
  ทีมชนะเลิศ  ได้รับถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า

   โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
     ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 (มี 2 ทีม) ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ทีมผู้บริหารระดับสูง/ทีมอาวุโส 
  ทีมชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
  ทีมรองชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
     ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 (มี 2 ทีม) ได้รับถ้วยรางวัลจาก ประธานคณะกรรมการสโมสร  

    สมาชิกประกันภัย 
 
ข้อที่ 5 กติกาและการตัดสิน 

5.1   กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ยกเว้นไม่มีการล้ าหน้า 
5.2  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันทุกครั้ง การตัดสินของ  

ผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
5.3   ผู้ตัดสินต้องท าบันทึกรายงานการแข่งขัน ของแต่ละคู่ที่ท าการตัดสินไปแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันด าเนินการให้คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัยพิจารณา มารยาท วินัย และข้อ
ประท้วง ภายใน 7 วัน ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์มิได้ 

5.4   หากคู่แข่งขันมีสีเสื้อที่คล้ายคลึงกัน ผู้ตัดสินจะต้องให้ทีมที่มีชื่อทีหลัง เป็นทีมที่เปลี่ยนเสื้อ หรือสวมเสื้อกั๊ก 
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5.5  ชุดที่ท าการแข่งขัน นักกีฬาต้องมีหมายเลขติดด้านหลังเสื้อให้ชัดเจน ส าหรับหมายเลขด้านหน้ากางเกง
อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ นักกีฬาแต่ละทีมต้องใส่เสื้อสีเดียวกันทั้งทีม โดยแต่ละคนต้องสวมเสื้อและกางเกง
หมายเลขเดิมทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน โดยก าหนดหมายเลขเสื้อและกางเกงหมายเลข 1 - 15 เท่านั้น 

5.6  ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้บริษัทละ 1 ทีม (ประเภทละ 1 ทีม) ดังนี้ 
5.6.1  ทีมชาย มีผู้เล่นตัวจริง 7 คน และมีผู้เล่นส ารองได้ไม่เกิน 8 คน รวม 15 คน  
5.6.2  ทีมผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ ขึ้นไป 

(ไม่ จ ากั ด อายุ )  หรือที มอา วุ โส  มี ผู้ เล่ น ตั วจ ริ ง  7 คน  และมี ผู้ เล่ น ส ารองได้ ไม่ เกิ น  
8 คน รวม 15 คน (บริษัทที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ให้รวมกันได้ไม่เกิน 2 บริษัท) 
 ทีมอาวุโส 
- อายุ 40 – 44 ปี (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2517 – 2521) ส่งนักกีฬาได้ จ านวน 2 คน 
- อายุ 45 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2516 ขึ้นไป) ส่งนักกีฬาได้ จ านวน 13 คน 

5.7  อนุญาตให้เฉพาะผู้จัดการทีม และโค๊ช (สวมรองเท้าผ้าใบ) ไม่เกิน 3 คน รวมทั้งนักกีฬาตัวส ารอง ให้อยู่ใน
สนามแข่งขันเท่านั้น 

5.8  ผู้แข่งขันทุกทีมต้องตรงต่อเวลา โดยแต่งกายชุดนักกีฬา และต้องมาถึงสนามแข่งขันก่อนเวลา 1 ชั่วโมง 
เพ่ือลงทะเบียนรายงานตัว การแข่งขันเรียงตามล าดับคู่ที่กรรมการจัด นักกีฬาทุกทีมจะต้องค านวณเวลา
เอง เนื่องจากหากมีคู่ใดแพ้บายเวลาจะถูกเลื่อนขึ้นมา หากคณะกรรมการประกาศเรียกลงท าการ
แข่งขันและทีมใดไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้กรรมการจะรอ 5 นาที หากครบก าหนดแล้วไม่ลงท าการ
แข่งขันกรรมการจะปรับให้เป็นผู้แพ้  

      (กรณีกรรมการจับเวลายังไม่ครบ 5 นาที นักกีฬาได้ลงสนามพร้อมที่จะท าการแข่งขัน กรรมการจะท า
การแข่งขันครึ่งแรกตามเวลาที่เหลือ ส่วนครึ่งหลังจะแข่งขันเต็มเวลาตามปกติ) 

5.9  การแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็นสาย โดยแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย ทีมล าดับที่ 1 และทีมล าดับที่ 2 
ในแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบที่ 2 หากผลคะแนนมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามล าดับ 
ดังนี้.- 

(1) ให้ดูผลต่างประตูได้ – ประตูเสีย ทีมท่ีมีผลต่างมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
(2) ถ้าผลต่างประตูได้ – ประตูเสีย เท่ากัน ให้ดูทีมท่ียิงประตูได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ 
(3) ถ้าผลคะแนนตามหลักเกณฑ์ ในข้อที่ 2. เท่ากันอีก จะใช้วิธีการจับสลาก เพ่ือหาผู้ชนะเข้าไป

เล่นในรอบท่ี 2 
การแข่งขันรอบสอง  
(1) จับสลากประกบคู่การแข่งขันใหม่ ทีมล าดับที่ 1 ในสาย จับหมายเลขคี่ ทีมล าดับที่ 2 ในสาย         

จับหมายเลขคู่ 
(2) ใช้วิธีจับสลากในสายเดียวกันแยกสายบน สายล่าง (กรณีที่ 1 อยู่สายบน ที่ 2 จะอยู่สายล่าง) 

5.10 ผู้ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน 
5.11 ระยะเวลาการแข่งขัน 
 ทีมชาย แข่งขัน 30 นาที แบ่งเป็นครึ่งละ 15 นาที พัก 1 นาที รอบสอง - รอบชิงชนะเลิศ หากเสมอใน

เวลายิงลูกโทษ ทีมละ 3 คน หากยังเสมอกันอีกให้ยิงลูกโทษคนต่อไปจนกว่าจะมีทีมผู้ชนะ 
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 ทีมอาวุโส  
 - รอบแรก แข่งขัน 20 นาที แบ่งเป็นครึ่งละ 10 นาที พัก 1 นาที  
  - รอบสอง – รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน 30 นาที แบ่งเป็นครึ่งละ 15 นาที พัก 1 นาที หากเสมอในเวลายิง

ลูกโทษ ทีมละ 3 คน หากยังเสมอกันอีกให้ยิงลูกโทษคนต่อไปจนกว่าจะมีทีมผู้ชนะ 
5.12  ลูกเริ่มเล่น หรือลูกเริ่มเล่นใหม่ทุกครั้ง สามารถท าประตูได้โดยตรง 
5.13  เมื่อผู้รักษาประตูรับลูกบอลจากฝ่ายรุก แล้วโยนลูกบอลเตะจากแดนตัวเองไปยังแดนฝ่ายตรงข้าม จะท า

ประตูโดยตรงไม่ได้ จะต้องมีการสัมผัสครั้งที่ 2 เท่านั้น 
5.14 เมื่อผู้รักษาประตูรับลูกบอลจากฝ่ายรุก แล้ววางลูกบอลเตะสามารถท าประตูได้โดยตรง 
5.15 ลูกตั้งเตะจากเส้นประตู สามารถท าประตูได้โดยตรง 
5.16 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนตัวได้ 8 คน รวมทั้งผู้รักษาประตู ผู้เล่นต้องอยู่ในสนามจ านวน 7 คน ตาม

บัญชีรายชื่อที่ยื่นไว้ก่อนท าการแข่งขัน ผู้ที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาลงแข่งขันต่อไปอีกไม่ได้
ในแมตช์นั้น 

 (1) บริษัทที่ส่งนักกีฬาปัจจุบันที่เล่นอาชีพมากกว่า 1 คน ให้เปลี่ยนตัวได้เฉพาะผู้เล่นอาชีพ
เหมือนกันเท่านั้น ผู้เล่นในสนามที่ปัจจุบันเล่นอาชีพต้องมีเพียง 1 คนเท่านั้น) แต่หาก
บริษัทที่ส่งนักกีฬาปัจจุบันที่เล่นอาชีพ เพียง 1 คน สามารถเปลี่ยนตัวกับนักกีฬาทั่วไปได้ 

(2) บริษัทที่ส่งนักกีฬาของบริษัทลูก ให้นักกีฬาของบริษัทลูกเปลี่ยนตัวได้เฉพาะ  ผู้เล่นที่
สังกัดบริษัทลูกด้วยกัน ผู้เล่นในสนามที่เป็นนักกีฬาของบริษัทลูก ต้องมีเพียง 2 คน
เท่านั้น) แต่หากบริษัทที่ส่งนักกีฬาของบริษัทลูก เพียง 2 คน สามารถเปลี่ยนตัวกับนักกีฬา
ทั่วไปได้ 

5.17 นักกีฬาทุกคนต้องพกบัตรประจ าตัวพนักงานทุกครั้งที่มีการแข่งขัน หากคณะกรรมการขอตรวจสอบก่อน
ลงท าการแข่งขัน และเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ละแมตช์ หากพนักงานไม่มีบัตรประจ าตัวพนักงาน หรือไม่ได้พก
บัตรประจ าตัวพนักงานให้ตรวจสอบ จะไม่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน  

 
ข้อที่ 6  บทลงโทษ 

6.1  ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องหามาเอง หาก
หัวหน้าทีมไม่มีเครื่องหมาย ให้ยืมฝ่ายจัดการแข่งขันได้ โดยต้องวางเงินมัดจ าครั้งละ 200 บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) ต่ออุปกรณ์ 1 ชิ้น  

6.2  หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า บริษัทใดส่งนักกีฬาที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท หรือจัดผู้
ไม่มีสิทธิ์ตามระเบียบนี้ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในแมตช์นั้น และให้ลงโทษทีมที่
บริษัทส่งเข้าแข่งขันทุกทีมออกจากการแข่งขันครั้งนี้ และลงโทษบริษัทห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลของสมาคมประกันวินาศภัยไทยในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม  

6.3  การเปลี่ยนตัวผู้เล่น ผู้ที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาลงแข่งขันต่อไปอีกไม่ได้ในแมตช์นั้น ถ้าผู้เล่นที่
เปลี่ยนตัวไปแล้วเข้าไปเล่นในแมตช์นั้นอีก จะปรับให้ทีมแพ้ทันที 

6.4  ห้ามสวมรองเท้าสตั๊ตปุ่มเหล็ก นักกีฬาที่ไม่ใส่สนับแข้ง ไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน และควรสวมกางเกง
ทับชายเสื้อให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
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6.5  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เล่นต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดีการละเมิดกติกาการแข่งขันจนผู้
ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) 
ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ยกเว้น การได้ใบแดงจาก
การทะเลาะวิวาทให้งดการแข่งขันตลอดทั้งการแข่งขันครั้งนั้น และลงโทษผู้เล่นห้ามยุ่งเก่ียวกับการแข่งขัน
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยในครั้งต่อไป หากผู้จัดการทีม กองเชียร์ หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วม
ทะเลาะวิวาทด้วย ให้ปรับทีมนั้นออกจากการแข่งขันครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท าหนังสือ
แจ้งผู้บริหารของบริษัทนั้นทราบต่อไป 

6.6  ใบ เหลืองนับต่อ เนื่ อง ตั้ งแต่ รอบแรก – รอบสอง (ลบทิ้ ง ) แล้ ว เริ่มนับ ใหม่ รอบสาม ถึ งรอบ                   
ชิงชนะเลิศ แต่ถ้าโดนใบเหลือง 2 ใบ = ใบแดง ให้งดลงแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง 

 
ข้อที่ 7 การประท้วง 

7.1  การประท้วงคุณสมบัติ จะต้องท าเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) พร้อมเงินประกันการประท้วง 
จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หนังสือประท้วงจะต้องส่งถึง
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลง 

7.2  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดส่งส าเนาหนังสือประท้วงนั้นให้กับทีมที่ถูกประท้วง และให้ทีมที่ถูก
ประท้วงนั้น ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน 48 ชั่วโมง (ไม่นับ
วันหยุดราชการ) หากทีมที่ถูกประท้วงมิได้ชี้แจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ไว้ในข้อ 5.3 
คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัยพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ตัดสินค าประท้วงนั้น    
ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์ใดๆ มิได้ 

 
ข้อที่ 8 อ่ืนๆ 

- บริษัทสมาชิกที่แจ้งส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน หากมีการยกเลิกหรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันขอให้แจ้ง
สโมสรฯ ทราบล่วงหน้าโดยด่วน มิฉะนั้น ในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อๆ ไปอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้
เข้าร่วมการแข่งขัน หรือได้รับการพิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 

- สโมสรฯ จะจัดพยาบาลสนาม ให้บริการที่สนามในเบื้องต้น หากผู้เข้าร่วมแข่งขันบาดเจ็บต้องน าส่ง
โรงพยาบาล ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง 
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