
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด  ครั้งท่ี  20  ประจ าปี  2565 
ระเบียบคณะกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  ประเภทประชาชนทั่วไป  (ชาย ไม่จ ากัดอายุ)   

*************************** 

 เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่  20   
ประจ าปี  2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด      
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัด
อายุ) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่  20  ประจ าปี  2565 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล  ประเภทประชาชนทั่วไป  (ชาย ไม่จ ากัดอายุ)   
 ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  4.1 เพศชาย 
  4.2 มีสัญชาติไทย 

4.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถึง วันสมัคร
อย่างน้อย 90 วัน 
 ข้อ 5. การสมัครเข้าแข่งขันและวันเวลาการแข่งขัน 
  5.1 ทีมใดจะส่งนักกีฬาสมัครแข่งขันให้ขอระเบียบการได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านขุนทด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  5.2 ก าหนดการรับสมัคร วันที่ 8-19 สิงหาคม 2565 สถานที่รับสมัคร ณ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลา
ราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ 062 – 4595532 (พ่ียา),091-0806624 (หนาว) 
  5.3 จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน   24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านขุนทด เวลา 10.00 น. 
  5.4 ทุกทีมจะต้องส่งผู้จัดการทีม หรือตัวแทน เข้ารับฟังค าชี้แจง ข้อปฏิบัติในการแข่งขันจะจับ
ฉลากแบ่งสาย ตามข้อ 5.3 หากทีมใดไม่ส่งตัวแทนร่วมฟังค าชี้แจงและจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะพิจารณาด าเนินการแทนโดยไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.5 เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 10-11 กันยายน 2565 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด  
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 ข้อ 6. หลักฐานประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 

6.1 ให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานรายบุคคลที่สมบูรณ์ให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ได้แก่ 

6.1.1 รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  คนละ  1  รูป  ติดแผงรูป (ตามแบบ) รูปถ่ายนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ) 

6.1.2 ส าเนาบัตรประชาชนหรือใบแทน (ต้องติดรูปถ่ายหน่วยงานราชการ ผู้ออกบัตร
รับรอง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   

6.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาถูกต้อง 
6.2 ให้ทีมท่ีประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ยื่นใบสมัคร (ตามแบบ) โดยผู้ลงนามใบสมัครต้อง

เป็นผู้จัดการทีมหรือนักกีฬา 
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ข้อ 7. ค่าสมัครเข้าท าการแข่งขันและค่าประกันทีม 
  7.1 รุ่น  ประชาชนทั่วไป  ค่าสมัคร  500 บาท 
  7.2 ค่าประกันทีม  ทีมละ         1,000 บาท 
 ค่าประกันทีมจะคืนให้ทุกทีมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข แข่งขันครบก าหนด และไม่ท าให้สิ่งของประจ า      
สนามช ารุดเสียหาย 
 ข้อ 8  กติกา – ระเบียบการแข่งขัน 

8.1 ทีมใดเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ หลังจากที่ทางคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.2 การแต่งกายนักกีฬา ให้นักกีฬาแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ยกเว้นประตู และต้องมี
หมายเลขประจ าตัวตรงกับบัญชีชื่อที่แจ้งกับคณะกรรมการตามทะเบียนที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเข้าแข่งขัน 
  8.3 หัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายมือให้ชัดเจน 
                   8.4 นักกีฬาจะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 7 คน รวมผู้รักษาประตู 1 คน 
                    8.5 ทีมที่เข้าท าการแข่งขันจะต้องส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา ต่อคณะกรรมการก่อนก าหนดเวลา
แข่งขัน 15 นาที หากเกินก าหนดเวลาจะถูกปรับแพ้ ในการแข่งขันวันนั้นทันที 

8.6 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นตลอดเวลาการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ 5 คน  (นักกีฬาเมื่อ
เปลี่ยนตัวแล้ว ห้ามกลับลงไปขณะมีการแข่งขันได้อีก)  
  8.7  ผู้เล่นที่ถูกกรรมการตัดสินไล่ออก ( ใบแดง )  จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งต่อไป  1  ครั้ง 
และ หักเงินค่าประกันทีม  100  บาท ( -หนึ่งร้อยบาทถ้วน- ) 
  8.8  ผู้เล่นที่ถูกกรรมการตัดสินให้ใบเหลือง  2  ครั้ง  ( สะสม  ) จะถูกตัดสิทธิ์งดแข่งขันครั้งต่อไป  
1  ครั้ง และหักเงินค่าประกันทีม  50  บาท ( -ห้าสิบบาทถ้วน- ) 
  8.9 นอกจากระบุในระเบียบนี้  ให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน  โดยอยู่ภายใต้ระเบียบเงื่อนไขของ คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้วางระเบียบ
การแข่งขันไว้ 
 ข้อ 9. การจัดการแข่งขัน 
  9.1 การแข่งขันรอบแรกครึ่งละ 15 นาที พัก 10 นาที 
  9.2 ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน 
  9.3 รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย 
  9.4 ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 จะได้เข้าไปเล่นในรอบต่อไป 

9.5 ในแต่ละสายหากมีคะแนนเท่ากันจะท าการจับฉลาก 
9.6 การแข่งขันในเวลาปกติเสมอกัน ให้ใช้วิธียิงจุดโทษหาผู้ชนะ 
9.7 ทีมใดมาแข่งล่าช้าเกินก าหนด 15 นาที จะถูกปรับให้แพ้  

 ข้อ 10. เงินรางวัลการแข่งขัน รุ่น ประชาชนทั่วไป 
   ทีมชนะเลิศรับถ้วยรางวัล/พร้อม   เงินสดจ านวน 7,000 บาท 
   ทีมรองชนะเลิศที่ 1 พร้อมถ้วยรางวัล/พร้อม เงินสดจ านวน 5,000 บาท 
   ทีมรองชนะเลิศที่ 2 รับถ้วยรางวัล/พร้อม  เงินสดจ านวน    3,000 บาท 
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ข้อ 11. การรักษามารยาท 
11.1 กองเชียร์  นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบการแข่งขัน  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ  ออกจากการแข่งขันทันที 

11.2 ในระหว่างการแข่งขันถ้าทีมใด เจตนาจะไม่ลงแข่งขัน หรือเจตนาผละออกจากการแข่งขันที่
ด าเนินอยู่หรือแสดงเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ก่อนสิ้นสุดเวลาการแข่งขันให้ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาท
อย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมนั้นแพ้ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและยึดเงินค่าประกันทีมทันที 
 ข้อ 12. การประท้วง 

ทีมที่ประสงค์จะท าการประท้วงคุณสมบัติของผู้เล่น ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงิ น
ประกัน 5,000 บาท(หากผลการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้คืน) โดยให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนาม พร้อมแนบหลักฐานประกอบการประท้วงมาด้วย (หลักฐานจัดหามาเอง) ภายในเวลา   24 ชั่วโมง     
นับแต่สิ้นสุดการแข่งขัน ค าวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ 13. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งนักกีฬาหรือตัวแทนอย่างน้อยทีมละ 7 คน เข้าร่วมในพิธี
เปิดและในพิธีปิดหากนักกีฬาใดไม่มาหรือมาไม่ครบทีม ถือว่าสละสิทธิในการแข่งขัน พร้อมปรับค่าประกันทีม 
 ข้อ 14. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา จะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องร้อง
ความเสียหายไม่ได้ ไมว่ากรณีใดๆสิ้น 
 ข้อ 15. หากมีกรณีใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯเป็น
ผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความเหมาะสม ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นการยุติ ไม่มีการอุทธรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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                               รูปนักกีฬาฟุตบอล 7 คน  
                           “กีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20  
                            ชื่อทีม………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ…………........……….           ชื่อ ……..........…………               ชื่อ …….......………………           ชื่อ……….....……………….  
สกุล............................          สกุล............................              สกุล................................          สกุล...............................                
หมายเลข....................          หมายเลข....................              หมายเลข.......................          หมายเลข.......................    
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หมายเลข....................           หมายเลข....................             หมายเลข....................             หมายเลข....................           
   
 
 
 
 
 
  
ชื่อ…………..…………….           ชื่อ……................……….              ชื่อ……........…………….            ชื่อ………….......………… 
สกุล............................           สกุล............................              สกุล............................            สกุล............................          
หมายเลข....................           หมายเลข....................             หมายเลข....................            หมายเลข....................           
        
 
 
 
 
 
   ผู้จัดการทีม                                            ผู้ฝึกสอน                                     ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน     
…………………..............                           ..........…………………….                      ……………………...........  



 
ใบสมัครเข้าแข่งขัน 

กีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2565 
กีฬาฟุตบอล  7  คน ประเภท ประชาชนทั่วไป(ชาย ไม่จ ากัดอายุ) 

 
 

    เขียนที่...............................................................  
       วันที่........เดือน.............................พ.ศ. .............  

 
เรียน ประธานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจ าปี 
2565 
  

ข้าพเจ้า............................................................ ...................ต าแหน่ง...........................................................มี
ความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขัน  โดยใช้ชื่อทีมในการแข่งขันนี้ว่าทีม  
.................................................................................เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  “กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2565  ครั้งนี้ด้วย  พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครตามระเบียบการ แข่งขันฯ  ไว้เป็น การเรียนร้อยแล้วคือ  
 (   )  แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (   )  ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่   
 (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 (   )  ค่าสมัคร  ค่าประกันทีม   
 ขอรับรองว่า  หลักฐานต่าง ๆ ถือว่าครบถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ  และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ 
การแก้ไขใดๆอีก  หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว  อนึ่งหากทีมนักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการ 
แข่งขันทีม  และนักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  
 

                                                        ขอแสดงความนับถือ  
 
 

                                                        .......................................................  
                                                        (........................................................) 

 
ผู้จัดการทีม........................................................................................... มือถือ.................................................... 
ผู้ฝึกสอน............................................................................................... มือถือ..................................................... 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน...................................................................................... มือถือ..................................................... 
 
 



ใบส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภท   ประชาชนทั่วไป (ชาย ไม่จ ากัดอายุ) 
กีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2565 

 
ชื่อทีม.......................................................................................... 

 
หมายเลขตรงกับแผงรูป ชื่อ  - สกุล (ตัวบรรจง) หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ผู้จัดการทีม                                                            โทรศัพท์ 
ผู้ฝึกสอน                                                               โทรศัพท์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน                                                        โทรศัพท์ 
 


