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การแขงขนัฟตุบอล 7 คน 

MU Football 7s cup 2013 

ระเบียบการแขงขันฟุตบอล 7 คน  MU Football 7s cup 2013 

ประจําปการศกึษา  พ.ศ. 2555 

----------------------------------------------- 

1.  ระเบียบการแขงขันคร้ังนี้  มีช่ือวา   

      “ระเบียบการแขงขันฟุตบอล 7 คน  MU Football 7s cup 2013 ” 

2.  การรับสมัคร 

  เร่ิมรับสมัครต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2556 - 20  มีนาคม 2556  (ในวันเวลาราชการ)  ติดตอขอรับใบ

สมัครไดท่ีงานกิจการนกศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และย่ืนใบสมัครไดท่ีหรือhttp://www.grad.mahidol.ac.th  

เทานั้น โทร. 0-2441-4125 ตอ 211 – 213 รับสมัครจํานวน 16  ทีม การประชุมผูจัดการทีมตาง ๆ ท่ีสงทีม

ฟุตบอลเขารวมการแขงขัน จะตองสงผูแทนเขารวมทีมละไมเกิน 2 คน ในวันท่ี 30 มีนาคม 2556  เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 4 หอง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

 3.1 ใหสงนักกีฬาเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน  15 คน 

 3.2 ในวันแขงขัน จะตองมีผูเลนอยางนอย 5 คน จึงจะสามารถทําการแขงขันได  

 3.3  ใหมีเจาหนาท่ีไดไมเกิน 5  คน ประกอบดวย (นอยกวาไดแตตองมีผูจัดการทีม) 

  - ผูจัดการทีม  1  คน 

  - ผูฝกสอน  1  คน 

  - ผูชวยผูฝกสอน  2  คน 

  - เจาหนาท่ีทีม  1  คน 



4.  คุณสมบัติของนักกีฬา 

 ผูสมัครเขาแขงขัน  ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 4.1 ตองเปนผูท่ีมีสถานะเปนนักศึกษาอยูในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 4.2 เพศชาย 

 4.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเขารวมแขงขันไดเพียงทีมเดียว 

5.  เอกสารประกอบการสมัครเขาแขงขัน 

 5.1 ใบสมัครขอเขารวมการแขงขันของทีม 

 5.2 ทะเบียนติดรูปถายนักกีฬาและเจาหนาท่ี   (รูปถายจริงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ) 

 5.3 สําเนาบัตรประชาชน  หรือใบแทน  ( ใบเหลืองตองติดรูปถายหนวยงานราชการ ผูออกบัตรรับรอง ) 

 5.4 ใบรับรองสถานศึกษา  ติดรูปถาย  ประทับตราสถานศึกษาและผูมีอํานาจลงนามรับรอง 

 5.5 เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ียื่นสมัครไวแลวจะใชเปนหลักฐานจนกวาจะเสร็จส้ินการแขงขันรอบ

สุดทาย 

6.  การสมัครเขารวมการแขงขัน 

 ทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขันจะตองแขงขันตามโปรแกรมที่ฝายจัดการแขงขันกําหนด  ถาไมสามารถ

ปฏิบัติตามไดใหแจงลวงหนาเพื่อเล่ือนทีมอ่ืนๆ ข้ึนมาแทน 

7.  การดําเนินการจัดการแขงขัน 

 7.1  การแขงแขงขันระหวางวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

 7.2  การแขงขันรอบแบงสาย  จะแขงแบบพบกันหมดในแตละสาย และ ทีมคะแนนมากท่ีสุด 2 ทีมใน

สายน้ันๆ จะเขารอบ 8 ทีมสุดทาย (การวางสายการแขงขันลวงหนา) และทีมท่ีชนะจะเขารอบ 4 ทีมสุดทาย 

หลังจากนั้นทีม ท่ีชนะจะรอบชิงชนะเลิศ 

 7.3  ทีมท่ีสมัครเขาแขงขันตองเสียเงินคาสมัครทีมละ 3,000 บาท และประกันทีม ๆ ละ 1,000 บาท จะ

ไดคืนตอเม่ือแขงขันเสร็จส้ิน ท้ังนี้เพื่อปองกันการสละสิทธ์ิไมมาแขงขัน 



 7.4   กติกาการแขงขัน 

  7.4.1  การแขงขัน จะแขงคร่ึงละ 20 นาที พักระหวางคร่ึง 5 นาที หากเสมอกันในรอบ 8 ทีม, 4 

ทีม, รอบ ชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะตัดสินดวยการยิงลูกโทษท่ีจุดโทษ จํานวน 3 คน (กรณีท่ีเสมอกัน

ใหยิงเพิ่มอีก ทีมละคน จนกวาจะรูผลแพชนะ) 

  7.4.2  กติกาการแขงขัน  นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ ใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอล

นานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยูในปจจุบัน (ยกเวน 

การลํ้าหนา) 

  7.4.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขัน เม่ือผูตัดสินใหสัญญาณเรียกลงทําการแขงขัน

ภายใน 5 นาที ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันคร้ังนั้น รวมท้ังตองมาทําการแขงขันในคร้ังตอไปตาม

   กําหนดการแขงขัน 

 7.5  นักกีฬาท่ีเขาแขงขันตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน  ตามแบบและสีท่ีไดแจงไวในใบสมัคร ใน

กรณีท่ีสี เส้ือเหมือนกัน  ใหทีมท่ีมีช่ือตามหลัง  เปล่ียนสีเส้ือสํารอง 

 7.6  นักกีฬาตองนําบัตรนักศึกษาตัวจริง  หรือใบแทนมาแสดงดวย  กอนการลงแขงขัน 

 7.7  สนามและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 

  1.  ขนาดสนามแขงขัน  กวางประมาณ  40 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร 

   -  การแขงขันท้ังหมดจะใชสนามกีฬาสนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  2.  ขนาดลูกฟุตบอล  มาตรฐาน เบอร  5   

  3.  หัวหนาทีมจะตองมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณทุกคร้ังท่ีลงทําการแขงขัน  ซ่ึงทีมจะตอง

เตรียมพรอมมาเอง 

  4.  นักกีฬาทุกคนตองสวมสนับแขงท่ีไดมาตรฐาน  เหมาะสมและปลอดภัย ลงทําการแขงขัน 

ยกเวนสนับแขงท่ีเล็ก , ตัด, ดัดแปลง ฝายจัดการแขงขันขอสงวนสิทธ์ิไมใหลงทําการแขงขัน 

 7.8  การเปล่ียนตัวผูเลนระหวางการแขงขัน  อนุญาตใหเปล่ียนตัวผูเลนได  4  คน จากผูเลนสํารองท่ีสง

รายช่ือกอนการแขงขัน  และจะเปล่ียนไดเม่ือผูตัดสินอนุญาตเทานั้น 



 7.9 คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

   ทีมชนะ  ได  3 คะแนน 

   ทีมเสมอ ได  1 คะแนน 

   ทีมแพ  ได  0 คะแนน 

 7.10 ในกรณีการนับคะแนน  เพื่อหาทีมชนะเขาไปเลนในรอบตอไป  และทีมท่ีมีคะแนนเทากันให

ปฏิบัติ ดังนี้ 

   -  ใหดูจํานวนผลตาง ประตูได - เสีย 

   -  ใหดูประตูได 

   -  ใหดูผลการแขงขันของคูกรณ ี ( Head  to  Head ) 

   -  ใชวิธีการจับสลาก 

 7.11 ในระหวางการแขงขัน  ผูจัดการทีม   ผูฝกสอน   นักกีฬา  ตองปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันและ

กติกา การ แขงขันอยางเครงครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการแขงขัน

ฯ จะพิจารณาตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขันในคร้ังนี้และคร้ังตอไป 

 7.12 หากมีปญหาในการแขงขันแตละรอบ ใหถือเปนสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะ

พิจารณาทีมตาง ๆ จะอุทธรณใด ๆ ไมได 

 7.13 ถาเงินคาปรับบทลงโทษถูกหักเกินกวา เงินประกันทีม ทีมดังกลาวจะตองทําการจายเงินเพิ่มตาม

จํานวน บทลงโทษ 

  7.13.1 ในกรณีท่ี เงินคาประกันทีมเกิน ในรอบ 4 ทีมสุดทาย เงินคาปรับจะถูกหักจากเงินรางวัล 

 7.14 การยกเลิกโทษใบเหลืองจะถูกยกเลิกในรอบ 8 ทีมสุดทาย 

 

 

 



8.  การรักษามารยาท 

 8.1 นักกีฬาท่ีถูกผูตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  8.1.1 ถูกคาดโทษโดยไดรับใบเหลือง 2 คร้ัง ใหพักการแขงขันนัดตอไป 1 คร้ัง 

  8.1.2 ถูกลงโทษโดยไดรับใบแดง 1 คร้ัง ใหพักการแขงขันนัดตอไป อยางนอย 1 คร้ัง และสง

เร่ืองให  คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป 

  8.1.3 ถูกคาดโทษดวยใบเหลือง 2 คร้ัง ตามดวยใบแดง 1 คร้ัง ใหพักการแขงขันนัดตอไป 1 

คร้ัง แตโทษใบเหลืองยังคางอยู 

  8.1.4 เจาหนาท่ี หรือ นักกีฬา ท่ีกอเหตุทะเลาะวิวาทชกตอย ในระหวางการแขงขัน หรือ จบการ

แขงขันกับทีมอ่ืน ๆ หรือเจาหนาท่ี ฝายจัดการแขงขันฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธ์ิออกจาก

  การแขงขันตลอดไป หรือ ตัดสิทธ์ิทีมนั้น ๆ ออกจากการแขงขันทันทีและเล่ือนทีมอ่ืนข้ึนมา

แทน 

  8.1.5 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเลนนอกกติกา ทํารายคูตอสูและผูตัดสินมิไดลงโทษในขณะแขงขัน 

แตคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษใหพักการแขงขัน นัดตอไป    1 คร้ัง 

ทันที หรือมากกวานั้น 

 8.2 นักกีฬาท่ีไดรับใบเหลือง   ใบแดง ในการแขงขันรอบคัดเลือก ใหยกเลิกในรอบสุดทาย ยกเวน กรณี

ทะเลาะ วิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษ 

 8.3 ทีมใดฝาฝนสงนักกีฬาท่ีถูกลงโทษใหพักการแขงขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ ลงทําการแขงขัน ให

ปรับทีมนั้น เปนแพดวยประตู 2: 0 ในการแขงขันคร้ังนั้น โดยจะแยงวา คณะกรรมการจัดการแขงขันไม

แจงใหทราบไมได 

 8.4 นักกีฬา หรือ เจาหนาท่ีคนใด ไมปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน ประทวงการตัดสิน (วอลกเอาท) 

หรือ  ประพฤติตนไมเหมาะสมไมวากรณีใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแขงขันทางคณะกรรมการจัดการ

แขงขันฯ สามารถลงโทษไดตามควรแกกรณี 



 8.5  ทีมใดหรือสถานศึกษาใดท่ีมีนักกีฬา , เจาหนาท่ีทีม , กองเชียร ,  กอเหตุหรือเปนตนเหตุใหเกิดการ

ทะเลาะ และวิวาท  ใหตัดสิทธ์ินักกีฬา , เจาหนาท่ีทีม , และ สถานศึกษานั้นออกจากการแขงขันในคร้ังนั้น และ

ในคร้ังตอ ๆ  ไป 

 8.6   กองเชียรท่ีตามมาเชียรสถานศึกษาของตนเอง หากมีการขวางปาส่ิงของตางๆ ลงไปในสนาม หรือ

บริเวณ แขงขัน ทีมนั้น จะถูกลงโทษทันที  

 8.7 หากมีปญหาอ่ืนใดท่ีไมไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 

บทลงโทษ   มีดังนี้ 

 1. นักกีฬาท่ีถูกใบเหลือง 1 ใบ จะตองเสียคาปรับ 100 บาท  

 2. นักกีฬาท่ีถูกใบเหลือง 2 ใบ ตามดวยใบแดง จะตองเสียคาปรับ 200 บาท 

 3. นักกีฬาท่ีถูกใบแดง    จะตองเสียคาปรับ 300 บาท 

 4. นักกีฬาท่ีถูกใบเหลือง 1 ใบ ตามดวยใบแดง จะตองเสียคาปรับ 400 บาท และใบเหลืองยังคงคางอยู 

 5. ถาหากทีมใดทําผิดระเบียบฯ ตามขอ 8.3 จะตองถูกปรับเปนเงิน 300 บาท  

 6. ถาหากทีมใดทําผิดระเบียบฯ ตามขอ 8.4 จะตองถูกปรับเปนเงิน 400 บาท และถูกตัด 3 คะแนน 

 7. ถาหากทีมใดทําผิดระเบียบฯ ตามขอ 8.5 จะตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท และถูกตัด 6 คะแนน 

 8. ถาหากทีมใดทําผิดระเบียบฯ ตามขอ 8.6 จะตองถูกปรับเปนเงิน 400 บาท และถูกตัด 3 คะแนน 

9.  คณะกรรมการพิจารณาการประทวงและมารยาท 

 - อาจารที่ปรึกษาโครงการฯ 

 - ประธานโครงการฯ 

 

 

 



10.  การประทวง  

 ใหทีมท่ีจะยื่นประทวงปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร  ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน

ฯ พรอมหลักฐาน  และวางเงินประกันการประทวง จํานวน 200 บาท ภายในระยะเวลา 10 นาทีหลังเสร็จส้ินการ

แขงขัน และคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะพิจารณาใหเสร็จส้ินกอนการแขงขันรอบตอไปจะเร่ิม เงินประกัน

การประทวงจะคืนใหเม่ือการประทวงเปนผล หากการประทวงไมเปนผลใหยึดเงินประกันเขาเปนเงินสนับสนุน

การจัดการแขงขัน 

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

 

 


