
 

 

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา (ภายในต าบล) 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล   7  คน  

เยาวชน ประชาชน ต าบลบ้านตาล ต้านยาเสพติด  ประจ าปี 2566 
 

1. ระเบียบการจัดการแข่งขัน 
 - ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล  7 คน  เยาวชน ประชาชน ต าบลบ้านตาลต้านยาเสพติด  
ประจ าปี 2566  (รายการ บ้านตาลลีกคัพ 2566 ) 

2. วันท าการแข่งขัน 
 - ห้วงท าการแข่งขัน  ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 – วัน อาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 3.1  ให้ใช้ข้อบังคับระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  7  คน  

3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล  ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และของ
สมาพันธ์ฟุตซอนานาชาติ (FIFA) ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

4. ประเภทการแข่งขัน 
 -ทีมชาย 

5. สนามแข่งขัน  
 - สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลบ้านตาล หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านตาล 

6. จ านวนนักฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 - ให้แต่ละทีมส่งได้ไม่เกินทีมละ 12 คน ไม่น้อยกว่า 7 คน 
 - ผู้จัดการทีม 1 คน 
 - ผู้ฝึกซ้อม 1 คน 
 - เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน 

7. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 7.1  นักกีฬาฟุตบอลอาศัยอยู่ในต าบลบ้านตาล  ตามทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนนั้น 
 7.2  นักกีฬานอกต าบลบ้านตาล  สามารถส่งรายชื่อได้ทีมละ  4  คน (ขณะแข่งขันอยู่ในสนามได้ 3 คน) 
 7.3  นักกีฬาคนหนึ่ง  จะต้องส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง  1  ทีม  หากผู้หนึ่งผู้ใดมีชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
เกิน  1  ทีม  ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 

8. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 8.1  ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน 

...8.2... 



 

 

 
 8.2  ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ตามคุณสมบัติ  ข้อ 7  จ านวนไม่เกิน  12  คน  เรียงตามล าดับหมายเลขที่
ส่งแข่งขัน  พร้อมทั้งลายเซ็นนักกีฬาที่แท้จริง  พร้อมกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าทีม  จ านวน  1 คน 
 8.2  รูปถ่ายของนักกีฬา  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวนคนละ 1  รูป  เป็นรูปถ่ายไม่เกิน    
1  ปี  โดยถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)   จากหมายเลขท่ีจะใช้
แข่งขัน         
 8.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง   
 8.4  สามารถส่งทีมได้ไม่จ ากัด 

8.5  ให้มีหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการทีม  หรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน  เพ่ือใช้ติดต่อในกรณี
เร่งด่วน 

8.6 หลักฐานการสมัครต้องส่งก่อนจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ( หากหลักฐานไม่ครบถือว่า ทีมของท่าน
หมดสิทธิ์การแข่งขัน ) 
 
9. ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 9.1  ทีมที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมท าการจับสลากตามวันเวลาที่ก าหนดไว้
เพ่ือสัมมนากติกาการแข่งขันฯ  หากไม่มีผู้แทนเข้าร่วม  คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ใดผู้หนึ่งท าการจับฉลาก
แบ่งสายแทนได้  และจะต้องยอมรับผลการจับฉลากนั้นด้วย 
 9.2  รับสมัครตั้งแต่    วันพฤหัสบดี  ที่ 20 ตุลาคม 2565 – วัน อังคาร  ที่ 1 พฤศจิกายน  2565   
 ณ  เทศบาลต าบลบ้านตาล 
 9.3  วันจับฉลาก วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านตาล  
และเริ่มแข่งขันนัดแรก วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  (แข่งทุกวันเสาร์ – อาทิตย์) 

10. การด าเนินการแข่งขัน 
 10.1  กติกาการแข่งขันนอกจากที่ระบุใช้ระเบียบการแข่งขันนี้ ให้ใช้ กฎ กติกาการแข่งขันฟุตบอล  ของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ประกาศใช้ใน
ปัจจุบัน      
 10.2  ใช้กฎ กติกาฟุตบอล 7 คน ไม่มีกฏการล้ าหน้า 

10.3  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีอ านาจที่พิจารณางดรับสมัคร หรือตัดสินที่ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  เช่น  ไม่ส่งรายชื่อ  และรูปถ่ายของผู้เล่นในวันสมัคร ฯลฯ  โดยไม่จัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันตาม
รายการ  หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน  ในการที่ทีมใด ๆ ฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้จนเป็นเหตุให้มี
ผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน 
 10.4  คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ  หรือก าหนดเวลาลงในการ
แข่งขันหรือการแข่งขันในวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนดให้ในการแข่งขันได้แต่จะท าให้ทีมใด
ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์มิได้ 
 10.5  ทีมใดไม่พร้อมลงการแข่งขัน  เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงท าการแข่งขันภายใน 15 นาที และ
ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น (หากไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันทั้งสองทีม ให้ปรับแพ้ท้ังสองทีม) 
 10.6  ทีมที่มีเจตนาผละออกจากการแข่งขัน  ( วอร์คเอ้าต์ )  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ถ้าไม่เข้าแข่งขัน
ต่อภายในเวลา  5  นาที  จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้แข่งขันต่อไป  และจะให้ทีมคู่แข่งขันชนะผ่านในครั้งนั้น 
 

..10.7… 
 



 

 

 10.7  ในการแข่งขันผู้ควบคุมทีม  ต้องน านักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน ที่สนาม
แข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า  30  นาท ี

10.8  การเปลี่ยนตัวผู้เล่น  สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้จ านวน  4  คน      แต่ต้องเป็นผู้เล่นที่ทีมได้ส่ง
รายชื่อ  จ านวน  ไม่เกิน  12 คน  ก่อนการแข่งขันของคู่นั้น ๆ ในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่  ผู้ที่เปลี่ยนตัว
ออกมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวกลับไปเล่นได้อีก 

10.9  ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่งชื่อ  หรือนามสกุลผู้เล่นปลอม  ส่งบัญชีรายชื่อที่มีลายเซ็นชื่อผู้เล่นปลอม  
หรือส่งผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี้ลงแข่งขัน  ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 10.10  คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อหรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันกับคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันวันนั้นได้ตลอดเวลา 
 10.11  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวัน  เวลา  และสนามแข่งขันตามก าหนด  ทีม
ใดที่ลงสนามแข่งขัน  โดยมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า 5 คน  ก่อนการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกจะเริ่ม 

10.12  ถ้าในกรณีผู้เล่นของทีมถูกไล่ออกจากการแข่งขัน  และในทีมเหลือผู้เล่นจ านวนน้อยกว่า 4 คน 
(รวมผู้รักษาประตู)  การแข่งขันต้องถูกยกเลิกและให้ปรับทีมที่มีจ านวนน้อยกว่า  4  คน  เป็นแพ้ในการแข่งขัน
ครั้งนั้น 
 10.13  ก าหนดเวลาแข่งขัน 
  แข่งขันครึ่งเวลาละ  25  นาที  พักไม่เกิน  10 นาท ี
 10.14  ก าหนดแบ่งสายการแข่งขันจะกระท าโดยวิธีจับสลากการแข่งขันแบ่งเป็นสองสาย  ในกรณีที่มีทีม
สมัครเกิน 8 ทีม  ในกรณีที่มีทีมสมัครน้อยกว่า 8 ทีม  จะแข่งขันแบบพบกันหมด 
 10.15  กรณีที่ทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันมีน้อยกว่า 8 ทีม  จะแข่งขันแบบพบกันหมด  จะให้ทีมที่มีคะแนน
ล าดับที่ 1 – 4  เข้ารอบต่อไป 
 10.16  การเข้ารอบสอง  กรณีคะแนนเท่ากันให้เรียงล าดับพิจารณา  ดังนี้ 
  1.  ทีมที่มีลูกได้เสียดีที่สุดตามล าดับ 
  2.  ดูผลการแข่งขันที่พบกัน 
  3.  จับฉลาก 
 10.17  ในรอบแรก 
  1.  ทีมชนะได้  3  คะแนน 
  2.  ทีมเสมอได้  1  คะแนน 
  3.  ทีมแพ้ไม่มีคะแนน 
 10.18  ในรอบสอง 
  1.  กรณีแบ่งสายเป็น 2 สาย  จะมีการจับคู่แบบไขว้กัน  เช่น 1A  พบ 2B  และ 1B  พบ  2A 
  2.  กรณีแข่งแบบพบกันหมด  ทีมท่ีเข้ารอบสองจะมีการจับฉลากประกบคู่ 
  3.  ทีมท่ีชนะในรอบสอง เข้าชิงชนะเลิศ 
  4.  ทีมที่แพ้ในรอบสอง  ชิงอันดับที่ 3 

10.19  หากมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
10.20  หากมีการก่อเหตุชกต่อยกันให้ปรับทีมทั้งสองออกจากการแข่งขัน และหยุดท าการแข่งขันทีมนั้น 

และนักกีฬาจะลงท าการแข่งขันกับทีมอ่ืนไม่ได้ตลอดระยะเวลาแข่งขัน 

ข้อ 11.  อุปกรณ์  
 11.1   ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประตู)  ติดหมายเลขประจ าตัว
ตามแบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬา  เท่านั้น 
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 11.2  อุปกรณ์ของผู้เล่นประกอบด้วย  เสื้อ  กางเกงขาสั้น  ถุงเท้ายาว  สนับแข้ง  และรองเท้าผ้าใบหรือ
รองเท้าแบบหนังนิ่ม 
 11.3  ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีเสื้อทีม ในกรณีท่ีเสื้อทีมเหมือนกันทั้งสองทีม ให้
ทีมท่ีมีชื่อตามหลังในก าหนดการแข่งขันเปลี่ยนเสื้อส ารอง 
 11.4  หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน 
 11.5  อนุญาตให้ผู้รักษาประตูใส่กางเกงขายาวได้  และต้องสวมชุดที่มีสีแตกต่างกับผู้เล่นในทีม 

11.6  สนับแข้งจะต้องใส่ไว้ภายในถุงเท้าในส่วนของหน้าแข้ง  และจะต้องท ามาจากวัสดุที่เหมาะสมตาม
สมควร 

11.7  หากไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1–5  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน 
11.8  ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันใช้ขนาดเบอร์ 5  

 
ข้อ 12.  การประท้วง 
 เมื่อประสงค์จะประท้วงคุณสมบัติของผู้เล่น  ก าหนดให้สามารถประท้วงได้เฉพาะรอบแรกเท่านั้น  โดยให้
ยื่นแบบประท้วงตามแบบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นลายลักษณ์อักษร  ต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน  ค าประท้วงต้องมีความชัดเจน  และมีหลักฐานประกอบ  โดยยื่นภายในเวลา  1  ชั่วโมงจากการแข่งขันได้
เสร็จสิ้นลง  พร้อมทั้งเงินประกันประท้วง  จ านวน  1,000.-บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน)  หากค าประท้วงเป็นผลจะ
คืนเงินค้ าประกันการประท้วงให้  กรณีหากค าประท้วงไม่เป็นผลคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดเงินประกันการ
ประท้วง 
 ห้ามมีการประท้วงผลการตัดสิน โดยให้ คณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด 
 
ข้อ 13. รางวัลส าหรับการแข่งขัน 

ขนะเลิศ (Champion)   ได้รับเงินรางวัลจ านวน    3,500.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเหรียญทอง 

รองขนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเงินรางวัลจ านวน    2,000.- บาท  พร้อมเหรียญเงิน 

รองขนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเงินรางวัลจ านวน    1,000.- บาท  พร้อมเหรียญทองแดง 

รองขนะเลิศอันดับ 3   ได้รับเงินรางวัลจ านวน       800.- บาท   

รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  ได้รับเงินรางวัลจ านวน    1,000.- บาท  พร้อมประกาศนียบัตร ของเทศบาล
    ต าบลบ้านตาล 

รางวัลผู้ท าประตูสูงสุด  ได้รับเงินรางวัลจ านวน      500.- บาท  พร้อมประกาศนียบัตร ของเทศบาล
    ต าบลบ้านตาล 

 

 

 


