
 
โครงการปองกันและแกไปปญหายาเสพติด  

กิจกรรมการแขงขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน  (ครั้ง ๓) 
องคการบริหารสวนตำบลหนองออ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี

******************************************************* 
ระเบียบการแขงขันฟุตบอล 
๑. ประเภทการแขงขัน 
 ประเภทประชาชนท่ัวไป ไมจำกัดอายุ   
๒. จำนวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 ๒.๑นักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดไมนอยกวา ๗ คน และไมเกิน ๑๕ คน 
 ๒.๒ เจาหนาท่ีทีม มีได ๔ คน 
  - ผูจัดการทีม  ๑ คน 
  - ผูฝกสอน     ๑ คน 
  - เจาหนาท่ีทีม ๒ คน 
๓. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ๓.๑ ตองเปนผูมีสัญชาติไทยไมจำกัดอายุ  
 ๓.๒ ตองมีรายชื่ออยูในสำเนาทะเบียนบานในอำเภอหนองวัวซอเทานั้น 
 ๓.๓ ตองมีรายชื่ออยูในสำเนาทะเบียนบานในอำเภอหนองวัวซอ ไมนอยกวา ๙๐ วัน   
๔. เอกสารประกอบการสมัครเขาแขงขัน 
 ๔.๑ ใบสมัครเขารวมการแขงขัน 
 ๔.๒ ใบสงรายชื่อ 
 ๔.๓ ภาพถายหนาตรง  ๑ นิ้ว 
 ๔.๔ บัตรประจำตัวประชาชน 
๕. การสมัครการแขงขัน 
 ๕.๑ คาสมัครฟรี 
 ๕.๒ คาประกันทีม  ๕๐๐ บาท (เงินประกันทีมจะไดรับคืนหลังจบการแขงขันของทีมนั้นๆครบทุกแมตช) 
๖. วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
 - เริ่มรับสมัคร    ตั้งแตวันนี้ ๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
 - สมัครไดท่ี       องคการบริหารสวนตำบลหนองออหรือท่ี  คณะกรรมการจัดการแขงขัน  ดังนี้ 
            นายเดชชัย  ศิริสวัสด์ิ                 เบอรโทรศัพท ๐๘๐-๐๕๓-๖๑๔๗ 

นายพีระพัฒน  พิมพศรี   เบอรโทรศัพท ๐๘๐-๑๗๑-๘๗๘๔ 
นายฉัตรชัย  นาชัย  เบอรโทรศัพท   ๐๘๐-๗๗๓-๘๗๔๑ 
นายจิรายุทธ  พิมพศรี  เบอรโทรศัพท ๐๙๘-๑๗๑-๓๔๗๒ 
นายจีระวัตร  ชุมดาวงษ  เบอรโทรศัพท ๐๙๘-๑๖๗-๓๗๐๐ 
นายวิมาน  ศรีวาท        เบอรโทรศัพท   ๐๙๘-๘๒๑-๓๗๓๕  
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๗. วิธีการจัดการแขงขันเริ่มแขงขัน  ๒๔ – ๒๗ เมษายน  25๖๔   ๒๕๖๓  เปนตนไป 
 ๗.๑ การแขงขันจะแบงเปน พบกันท้ังหมดทุกทีม 
 ๗.๒ การประกบคูรอบ ๑๖ ทีมสุดทาย  ดังนี้ 
  คูท่ี ๑ -ท่ี ๑ เอ  vs  ท่ี ๒ บ ี  คูท่ี ๕   - ท่ี ๑ อี    vs  ท่ี ๒ เอฟ 
  คูท่ี ๒   - ท่ี ๑ บ ี vs  ท่ี ๒ เอ  คูท่ี ๖   - ท่ี ๑ เอฟ  vs  ท่ี ๒ อี 
  คูท่ี ๓   - ท่ี ๑ ซี  vs  ท่ี ๒ ด ี  คูท่ี ๗   - ท่ี ๑ จี   vs  ท่ี ๒ เอช  

คูท่ี ๔   - ท่ี ๑ ดี  vs  ท่ี ๒ ซี  คูท่ี ๘   - ท่ี ๑ เอช   vs  ท่ี ๒ จี   
  

  - รอบกอนรองชนะเลิศ 
  คูท่ี ๙   ผูชนะ คูท่ี  ๑  vs ผูชนะ คูท่ี ๓ 
  คูท่ี ๑๐   ผูชนะ คูท่ี  ๒  vs ผูชนะ คูท่ี ๔ 
  คูท่ี ๑๑   ผูชนะ คูท่ี  ๕  vs ผูชนะ คูท่ี ๗ 
  คูท่ี ๑๒   ผูชนะ คูท่ี  ๖  vs ผูชนะ คูท่ี ๘ 
 
  - รอบรองชนะเลิศ 
  คูท่ี ๑๓   ผูชนะ คูท่ี  ๙    vs ผูชนะ  คูท่ี ๑๑ 
  คูท่ี ๑๔   ผูชนะ คูท่ี  ๑๐ vs ผูชนะ  คูท่ี ๑๒ 
   

- รอบชิงอันดับ ๓   
  คูท่ี ๑๕   ผูแพ    คูท่ี  ๑๓  vs ผูแพ  คูท่ี ๑๔  

 
–รอบชิงชนะเลิศ  
คูท่ี ๑๖   ผูชนะ  คูท่ี  ๑๓  vs ผูชนะ คูท่ี ๑๔   

 (**  คณะกรรมการจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีจัดการแขงขันตามเห็นสมควร ) 
 
๘. กฎกติกาการแขงขันและหลักเกณฑการใหคะแนน 

๘.๑ นักกีฬาคนหนึ่งสามารถลงแขงขันไดทีมเดียวเทานั้น  
๘.๒ ชุดท่ีใชในการแขงขันจะตองเปนสีเดียวกันท้ังหมด  ยกเวนผูรักษาประตู 

 ๘.๓ ระยะเวลาในการแขงขัน แบงเปน ๒ ครึ่ง ๆละ ๒๕ นาที พัก ๑๐ นาที 
 ๘.๔ การแขงขันในรอบแรก แขงแบบพบกันหมด  ชนะได ๓ แตม  เสมอได ๑ แตม แพได ๐ แตม 
 ๘.๕ เมื่อแขงขันในรอบแรกจนครบทุกทีมแลว ถาคะแนนเทากันใหนับผลตางประตูไดเสีย ถาเทากันอีกใหใช
ระบบ head to head ถายังเทากันอีก ใหท้ังสองทีมดวลจุดโทษหาผูชนะ 
 ๘.๖ รอบสองแขงแบบแพคัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ถาเสมอในเวลาใหดวลจุดโทษเพ่ือหาผูชนะ 
 ๘.๗ กรณีโดนคาดโทษใบเหลือง   หัก ๑๐๐  บาท  ใบแดง หัก ๒๐๐ บาท 
 ๘.๘  ผูเลนโดนคาดโทษใบแดงใหพักการแขงขันหนึ่งนัด  แตในกรณีใบแดงที่มีการทะเลาะวิวาทใหขึ้นอยูดุลย
พินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันวาจะลงโทษก่ีนัด 
 ๘.๙  ผูเลนโดนใบเหลือง ครบ ๒ ใบ ใหพักการแขงขัน ๑ นัด 
 ๘.๑๐ การยื่นประทวงใหยื่นประทวงกอนเริ่มการแขงขัน  ภายใน  ๓๐ นาทีเฉพาะผูจัดการทีมเทานั้น 
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 ๘.๑๑ ในระหวางการแขงขัน ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูเลน ตองปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันและกติกาการ
แขงขันอยางเครงครัดหากมีการละเมิดคณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี 
 ๘.๑๒ หากมีปญหาอื่นใดเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดในขอบังคับนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน 
    ( ใชกติกาท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกำหนดข้ึน ) 
๙.  หากมีปญหาอ่ืนใดท่ีไมไดระบุไวในระเบียบนี้ใหอยูในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


