ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ (ครั้งที่ 13”)
ประเภท open
เขียนที่.............................................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ...................
เรื่อง ขอส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ ”
เรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ตามที่ เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ประกาศรับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
“ไร่ขิงคัพ ครั้งที่ 13” ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น ทีม..............................................................................
มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ ” พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบ
หลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว คือ
1. รายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม
2. แผงรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
โดยถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมลงลายมือชื่อนักกีฬาในหลักฐานต่าง ๆ ถือว่าครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯและขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ อีกหลังจากส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
................................................
(......................................................)
ผู้จัดการทีม
ผู้จัดการทีม...................................................โทรศัพท์.................................... โทรสาร............................
ผู้ฝึกสอน......................................................โทรศัพท์.................................... โทรสาร.............................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน.............................................โทรศัพท์.................................... โทรสาร.............................
เจ้าหน้าที่ทีม.................................. ..............โทรศัพท์.................................... โทรสาร............................

แผงรูปนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภท open
การแข่งขันกีฬา “ไร่ขิงคัพ ”
**************************************************************

ชื่อทีม…………………………………………………….……………………………..…
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สกุล........................
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ชื่อ…………………..

ชื่อ……………..……..

สกุล....................

สกุล......................

ขอรับรองว่า ชื่อ – สกุล และแผงรูปของนักกีฬา ถูกต้องตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................
(................................................)
ผู้จัดการทีม

แผงรูปเจ้าหน้าที่ประจาทีมนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภท open
การแข่งขันกีฬา “ไร่ขิงคัพ”
**************************************************************

ชื่อทีม………………….……………………………..……………………..…

ผู้จัดการทีม

ผู้ฝึกสอน

ผูช้ ่วย
ผู้ฝึกสอน

เจ้าหน้าที่
ทีม

ชื่อ…………..…………..

ชื่อ………………….……..

ชื่อ…………………..……..

ชื่อ………………..………..

สกุล...........................
ผู้จัดการทีม

สกุล.............................
ผู้ฝึกสอน

สกุล.............................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

สกุล...............................
เจ้าหน้าที่ทีม

ขอรับรองว่า ชื่อ – สกุล และแผงรูปของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ถูกต้องตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................
(................................................)
ผู้จัดการทีม

ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ ”
ประเภทท้องถิ่น
เขียนที่.............................................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ...................
เรื่อง ขอส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ”
เรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ตามที่ เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ประกาศรับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
“ไร่ขิงคัพ ”
ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น
ทีม..............................................................................
มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ” พร้อมใบสมัคนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว คือ
1. รายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม
2. แผงรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
โดยถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมลงลายมือชื่อนักกีฬาในหลักฐานต่าง ๆ ถือว่าครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯและขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ อีกหลังจากส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
................................................
(......................................................)
ผู้จัดการทีม
ผู้จัดการทีม...................................................โทรศัพท์.................................... โทรสาร............................
ผู้ฝึกสอน......................................................โทรศัพท์.................................... โทรสาร.............................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน.............................................โทรศัพท์.................................... โทรสาร.............................
เจ้าหน้าที่ทีม.................................. ..............โทรศัพท์.................................... โทรสาร............................

แผงรูปนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภทท้องถิ่น
การแข่งขันกีฬา “ไร่ขิงคัพ ”
**************************************************************
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ขอรับรองว่า ชื่อ – สกุล และแผงรูปของนักกีฬา ถูกต้องตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................
(................................................)
ผู้จัดการทีม

แผงรูปเจ้าหน้าที่ประจาทีมนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภทท้องถิ่น
การแข่งขันกีฬา “ไร่ขิงคัพ”
**************************************************************

ชื่อทีม………………….……………………………..……………………..…
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สกุล.............................
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สกุล.............................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

สกุล...............................
เจ้าหน้าที่ทีม

ขอรับรองว่า ชื่อ – สกุล และแผงรูปของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ถูกต้องตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................
(................................................)
ผู้จัดการทีม

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ไร่ขิงคัพ ”
1. ประเภทการแข่งขัน
- ประเภทฟุตบอล 7 คน ท้องถิ่น
- ประเภทฟุตบอล 7 คน OPen
2. คุณสมบัติของนักกีฬา
2.1 ประเภทฟุตบอล 7 คน ท้องถิ่น
2.1.1 ต้ อ งมี ภู มิ ล ำเนำอยู่ ในเขตพื้ น ที่ ต ำบลไร่ ขิ ง ก่ อ นวั น ที่ 1 กรกฎำคม 2560 หรือ ท ำงำนใน
หน่วยงำนรำชกำร/ เรียนอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไร่ขิง โดยต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำน
รำชกำรที่สังกัด
2.1.2 กรณีเรียนอยู่ในสถำบันกำรศึกษำในเขตพื้นที่ตำบลไร่ขิง จะต้องเรียนอยู่ในหลักสูตรปกติเท่ำนั้น
ไม่นับรวมหลักสูตรระยะสั้น
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ประเภทฟุตบอล 7 คน ท้องถิ่น
3.1.1 ใบสมัคร
3.1.2 บัญชีรำยชื่อนักกีฬำ
3.1.3 ทะเบี ยนรูป ถ่ำยนั ก กีฬ ำ ( ต้อ งติด รูปถ่ ำยให้ค รบจ ำนวนนั กกี ฬ ำที่ส่ งเข้ำแข่ ง ขัน และส่ง ให้
เจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันช้ำสุดในแมทแรกก่อนกำรแข่งขัน )
3.1.4 สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักกีฬำ
3.1.5 สำเนำบัตรประชำชนของนักกีฬำ
3.1.6 หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกสถำนที่ทำงำนหรือใบรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำที่อยู่ในเขต
พื้นที่
ตำบลไร่ขิง
**หมายเหตุ**
1. กรณีนักกีฬำมีภูมิลำเนำอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไร่ขิง ก่อนวันที่ 1 กรกฎำคม 2560 ให้แนบหลักฐำน
ของนักกีฬำ ข้อ 3.1.4 และ ข้อ 3.1.5
2. กรณีนักกีฬำทำงำน / เรียน อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไร่ขิง ให้แนบหลักฐำนของนักกีฬำ ข้อ 3.1.5 ข้อ
3.1.6
3.2 ประเภทฟุตบอล 7 คน Open
3.2.1 ใบสมัคร
3.2.2 บัญชีรำยชื่อนักกีฬำ
3.2.3 ทะเบียนรูปถ่ำยนักกีฬำ ( ต้องติดรูปถ่ำยให้ครบจำนวนนักกีฬำที่ส่งเข้ำแข่งขัน )
3.2.4 สำเนำบัตรประชำชนของนักกีฬำ
**ห้ามเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานใดๆ หลังจากที่ส่งหลักฐานการสมัคร เรียบร้อยแล้ว

-24. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 ทีมฟุตบอลที่ส่งเข้ำแข่งขันจะส่งรำยชื่อนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน
4.2 หมำยเลขประจำตัวนักกีฬำ ต้องติดหมำยเลขเสื้อประจำตัวนักกีฬำแต่ละคนให้ตรงกับหมำยเลข
ในบัญชีรำยชื่อนักกีฬำ
4.3 นักกีฬำที่มีชื่อในบัญชีรำยชื่อนักกีฬำที่มีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งเอกสำรหลักฐำนในข้อ 3
ครบเท่ำนั้น จึงจะมีสิทธิเข้ำแข่งขันได้
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 ประเภทฟุตบอล 7 คน ท้องถิ่น และ ฟุตบอล 7 คน open
5.1.1 กำรแข่งขันจะใช้กติกำกำรแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนำนำชำติ (ฟีฟ่ำ) ซึ่งสมำคมกีฬำฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ประกำศใช้แล้ว
5.1.2 ทีมหนึ่งทีมใดหรือทั้งสองไม่สำมำรถทำกำรแข่งขันได้ภำยใน 15 นำทีนับจำกเวลำที่กำหนดใน
กำรแข่งขันครั้งนั้นจะถูกปรับแพ้ในกำรแข่งขันครั้งนั้น
5.1.3 ในกำรแข่งขันผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ต้องนำนักกีฬำมำรำยงำนตัวต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนเวลำกำร
แข่งขันไม่น้อยกว่ำ 30 นำที เมื่อถึงกำหนดกำรแข่งขันทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่ำ 5 คน ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในกำร
แข่งขันครั้งนั้น
5.1.4 ผู้เข้ำแข่งขันต้องปฏิบัติดังนี้
5.4.1 สวมถุงเท้ำยำว
5.4.2 ใช้สนับแข้ง
5.4.3 รองเท้ำฟุตบอล
5.4.4 ปลอกแขนกัปตันทีม
5.1.5 กำหนดเวลำกำรแข่งขัน 50 นำที แข่งขันครึ่งละ 20 นำที พักครึ่งไม่เกิน 10 นำที
5.1.6 กำรเปลี่ยนตัวทีมสำมำรถเปลี่ยนตัวได้ 4 คน ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมำไม่สำมำรถลงแข่งขัน
ได้อีกในกำรแข่งขันครั้งนั้น
5.1.7 สนำมและลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่ใช้ในกำรแข่งขันเป็นลูกฟุตบอล ขนำด เบอร์ 5 ฝ่ำยจัดกำร
แข่งขัน และผู้ตัดสินมีอ ำนำจชี้ขำดในกำรพิ จำรณำใช้ลูกฟุ ตบอลใดในกำรแข่ง ขัน สนำมแข่งขัน สนำมกีฬ ำ
โรงเรียนวัดท่ำพูด (นครผลประชำนุกูล)
5.1.8 คะแนนกำรแข่งขันให้ถือเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรแข่งขันดังนี้
ทีมชนะ
ได้
3
คะแนน
ทีมเสมอ
ได้
1
คะแนน
ทีมแพ้
ได้
0
คะแนน

-36. รางวัลการแข่งขัน
- ประเภทฟุตบอล 7 คน ท้องถิ่น
รำงวัลชนะเลิศ
เงินสด 10,000
บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เงินสด 5,000
บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เงินสด 3,000
บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสำม
เงินสด 2,000
บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลทีมมำรยำทยอดเยี่ยม
รับถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม
รับถ้วยเกียรติยศ
- ประเภทฟุตบอล 7 คน open
รำงวัลชนะเลิศ
เงินสด 20,000 บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เงินสด 10,000 บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เงินสด 5,000 บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสำม
เงินสด 3,000 บำท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลทีมมำรยำทยอดเยี่ยม
รับถ้วยเกียรติยศ
รำงวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม
รับถ้วยเกียรติยศ
7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
7.1 ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 ธันวำคม 2560
7.2 จับสลำกแบ่งสำยทั้ง 2 ประเภท วันที่ 13 ธันวำคม 2560 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงำนเทศบำลเมืองไร่ขิง
7.3 เริ่มทำกำรแข่งขันวันที่ 18 ธันวำคม 2560 -20 มกรำคม 2561 ณ สนำมกีฬำโรงเรียนวัดท่ำพูด
(นครผลประชำนุกูล)
7.4 สถำนที่รับสมัคร กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองไร่ขิง (ในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น)
7.5 เอกสำรและหลักฐำนนักกีฬำทุกอย่ำงต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในวันที่จับฉลำกแบ่งสำย และทุกทีม
ต้องส่งตัวแทนทีมอย่ำงน้อย 1 คน มำจับฉลำก พร้อมชำระค่ำสมัครและค่ำประกันทีมในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
8. บทเฉพาะกาล
8.1 ในกรณีที่กำรแข่งขันฯมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรแข่งขัน คณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนและหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมกำรแข่งขันและกำรพิจำรณำในเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของกำรแข่งขัน
8.2 หำกมี ปั ญ หำนอกเหนื อ จำกที่ ร ะบุ ไ ว้ ในเรื่ อ งของก ำหนดกำรแข่ ง ขั น ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันเป็นผู้พิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
8.3 ทุกทีมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันต้องนำนักกีฬำฟุตบอลอย่ำงน้อย 5 คน เข้ำร่วมพิธีเปิดกำรแข่งขันหำก
ทีมใดไม่มำร่วมพิธีเปิดคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันจะยึดเงินประกันทีม
8.4 คื น เงิ น ประกั น ที ม หลั งพิ ธีเปิ ด โดยแต่ ล ะที ม ให้ น ำบั ต รประจ ำตั วประชำชนพร้อ มส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชนของผู้จัดกำรทีม หรือผู้แทนผู้จัดกำรทีมมำในวันที่รับเงินประกันทีม

-48.5 ผู้จัดกำรทีม ผู้ฝึกสอน ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน เจ้ำหน้ำที่ประจำทีมทุกคน ต้องทรำบระเบียบกำรและ
ปฏิบัติตำมนี้ไม่ว่ำกรณีใดๆจะอ้ำงว่ำดำเนินกำรไปโดยไม่ทรำบไม่ได้ทั้งสิ้น
8.6 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่เริ่มกำรแข่งขันเป็นต้นไปจนกว่ำเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน
***หมายเหตุ***
หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกรณีเพิ่มเติมส่งภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560

