
                   
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลแม่อูคอ
(กีฬาต้านภัยยาเสพติด

 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 - ฟุตบอล 7 คน ชาย ประชาชนท่ัวไป จํานวน 
 
2. การรับสมัคร เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 
 2.1 ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ 
 2.2 ประชุมผู้จัดการทีม จับสลากแบ่งสาย วันท่ี 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ
 2.3 เริ่มทําการแข่งขันต้ังแต่วันท่ี 
 2.4 ค่าสมัครและค่าประกันทีม
  - ค่าสมัคร ทีมละ 
  - ค่าประกันทีม ทีมละ 
หมายเหตุ ต้องชําระเงินค่าสมัครและค่าประกันทีมภายในวันจั
จะคืนให้ต่อเม่ือนักกีฬาในทีมเข้าร่วมพิธีเปิด 
และไม่ผิดระเบียบ ข้อท่ี 7.3 7.4 8
 
3. จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม
 3.1 ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมล
 3.2 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ 2 
  - ผู้จัดการทีม 1 คน
  - ผู้ฝึกสอน 1 คน
 
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมสมัครแข่งขัน
 4.1 ไม่จํากัดอายุ 
 4.2 เพศชาย 
 4.3 มีสัญชาติไทย 
 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลแม่อูคอ 

กีฬาต้านภัยยาเสพติด “แม่อูคอ คัพ” ประจําปี 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ 

คน ชาย ประชาชนท่ัวไป จํานวน 32 ทีม 

การรับสมัคร เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ 

ประชุมผู้จัดการทีม จับสลากแบ่งสาย วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ 

เริ่มทําการแข่งขันต้ังแต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
ค่าสมัครและค่าประกันทีม  

ค่าสมัคร ทีมละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ค่าประกันทีม ทีมละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

นค่าสมัครและค่าประกันทีมภายในวันจับสลากแบ่งสาย เ งินค่าประกันทีม               
ในทีมเข้าร่วมพิธีเปิด 7 คนข้ึนไป และมาทําการแข่งขันทุกนัด ตามโปรแกรมท่ีวางไว้

4 8.3  

จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม 
ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 

2 คน ประกอบด้วย 
คน 

คน 

คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมสมัครแข่งขัน 

 

2562) 

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ (ในวันเวลาราชการ) 
2562 เวลา 13.00 น.                

บสลากแบ่งสาย เ งินค่าประกันทีม               
คนข้ึนไป และมาทําการแข่งขันทุกนัด ตามโปรแกรมท่ีวางไว้

คน และไม่เกิน 14 คน 
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5. เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 5.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
 5.2 แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา) 
 5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
6. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 6.1 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ในนาม หมู่บ้าน องค์กรภาครัฐ/เอกชน หรืออ่ืนๆ 
 6.2 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่ง ได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
 6.3 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขและเพ่ิมเติมรายชื่อนักกีฬาอีกไม่ได้ 
(ยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันแจ้งให้แต่ละทีมทราบ) 
 
7. การดําเนินการจัดการแข่งขัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน          
จะเป็นผู้กําหนดวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจํานวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 กําหนดระยะเวลาการแข่งขันฯ จะจัดการแข่งขันในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
 7.2 กติกาการแข่งขัน นอกจากระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 7.3 ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขัน เม่ือผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทําการแข่งขันภายใน    
15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมรทําการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกําหนดการ
แข่งขัน 
 7.4 ทีมใดไม่มาทําการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทําการแข่งขันให้ทันตามกําหนดการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันในรายการท่ีเหลือ และยกเลิกผลการแข่งขัน       
ท่ีผ่านมาท้ังหมด (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา) 
 7.5 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีท่ีได้แจ้งไว้ใน    
ใบสมัคร ในกรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันให้ทีมท่ีมีชื่อตามหลังในกําหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสํารอง 
 7.6 ก่อนทําการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคน ต้องรับการตรวจแผงรูปท่ีสมัครไว้ 
 7.7 นักกีฬาท่ีมีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในท่ีนั่งผู้เล่นสํารอง 
 7.8 กําหนดเวลาการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน       
10 นาที 
 7.9 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งท่ีลงทําการแข่งขัน ทุกทีมจะต้องนําปลอก
แขนมาเอง 
 7.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน รวมผู้รักษาประตู 
 7.11 ส่งรายชื่อผู้ เล่นได้ไม่เกิน 14 คน (เม่ือส่งรายชื่อแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม             
ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 7.12 แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
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 7.13 ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบต่อไป (การแข่งขันในเวลาเสมอ 
ให้ตัดสินด้วยการเตะจุดโทษหาทีมท่ีชนะเข้าแข่งขันในรอบต่อไป) 
 7.14 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  - ชนะ  ได้  3 คะแนน 
  - เสมอ ได้  1 คะแนน 
  - แพ้   ได้  0 คะแนน 
หมายเหตุ หากคะแนนเท่ากัน จะทําการจับสลากเพ่ือหาทีมท่ีเป็นท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสาย และในรอบ       
ท่ีสองจนถึงรอบชิงจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลา ให้ทําการยิงจุดโทษ     
เพ่ือหาผู้ชนะทันที 
 7.15 สนามแข่งขัน 
  - สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
(หากมีปัญหาอ่ืนใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในการดําเนินการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ       
จัดการแข่งขัน) 
 
8. การรักษามารยาท 
 8.1 นักกีฬาท่ีถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
 - ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง (นัดละ 1 ใบเหลือง) ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง 
 - ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 2 ครั้ง 
 - กรณีถูกคาดโทษใบเหลือง ปรับ 50 บาท 
 - กรณีถูกคาดโทษใบแดง ปรับ 100 บาท     
 8.2 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาท่ีถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบนี้ลงทําการแข่งขัน          
ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
 8.3 กองเชียร์ นักกีฬา หรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่ืมสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันทันที 
 
9. การประท้วง 
 ให้ทีมท่ีจะยื่นท้วงปฏิบัติ ดังนี้ 
 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน     
พร้อมหลักฐาน และวางเงินประกันการประท้วง 1,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน         
เงินประกันในการประท้วง จะคืนให้เม่ือการประท้วงเป็นผล 
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10. รางวัลการแข่งขัน 
 ฟุตบอลชาย 7 คน 
 - รางวัล ชนะเลิศ   เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
 - รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 3,000 บาท  
 รางวัลพิเศษ 
 - รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  เงินรางวัล 1,000 บาท 
 - รางวัลผู้ทําประตูสูงสุด  เงินรางวัล 1,000 บาท 
 - รางวัลนักเตะขวัญใจผู้จัด เงินรางวัล 1,000 บาท  
 
11. หากมีปัญหาอ่ืนใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน      
คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 
12. กรณีเกิดการบาดเจ็บในขณะการแข่งขัน ทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอจะไม่รับผิดชอบ     
ใดๆท้ังส้ิน 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดอ่ืนๆ ได้ท่ี  นางสาวประภาวิณี เป็งนาค  โทร 083-7645201 
     นายธงชัย  สุขฤดี  โทร 098-2751631   
 
 
 
  


