ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล รุ่นประชาชนทัว่ ไป
MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
.................................................................................

วันที่ .........เดือน .............................พ.ศ.................. .
เรื่อง ขอส่งทีมเข้ าร่วมการแข่งขันฟุตซอล “MFU Futsal Cup” ครั้งที่ 1
เรียน หัวหน้ าศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้ าพเจ้ า.................................................. ...............................ที่อยู่..............................
ตาบล............................อาเภอ..........................จังหวัด.........................โทรศัพท์.............................
E-Mail ...........................................................................................มีความประสงค์ส่งทีมสมัครเข้ า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “MFU Futsal Cup” ครั้งที่ 1
ทีม ...........................................................................มีความประสงค์ขอส่งทีม ฟุ ตซอล
เข้ าร่วมการแข่งขัน พร้ อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้ เป็ นการเรียบร้ อย ครบถ้ วน
ถูกต้ องตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขใด ๆ อีก ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้ อมเอกสาร
จานวน .............. ชุด
2. แบบแจ้ งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
จานวน .............. ชุด
3. แผงรูปนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
จานวน .............. ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา
จานวน .............. ชุด
5. เงินค่าสมัคร
จานวน .............. บาท
6. เงินประกันทีม
จานวน .…………... บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(.........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

ผู้ประสานงาน .......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................
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บัญชีรายชื่อนักกีฬา ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1 ประเภทรุ่นประชาชนทัวไป
่
ประจาปี 2561
ทีม.......................................................................
หมายเลข
ชื่อ – สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ผูจ้ ดั การทีม
ผูฝ้ ึ กสอน

ลายมือชื่อ

วัน /เดือน/ ปี
เกิด

หมายเหตุ

โทรศัพท์
โทรศัพท์

ลงชื่อ........................................................
(..................................................)
ผู้จัดการทีม
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บัญชีรายชื่อนักกีฬา ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1 ประเภทประชาชนทัวไป
่
ประจาปี 2561

ทีม.......................................................................
ผู้จัดการทีม

ชื่อ…………………………………….………

ผู้ฝึกสอน

ชื่อ…………………………….……………

ชื่อ……………………………………

ชื่อ…………………………………………

ชื่อ……………………………….……

ชื่อ………………………………

ชื่อ……………………………………

ชื่อ…………………………………………

ชื่อ……………………………….……

ชื่อ………………………….……

ชื่อ……………………………………

ชื่อ…………………………………………

ชื่อ……………………………….……

ชื่อ………………………………

ชื่อ……………………………………
ชื่อ…………………………………………
ชื่อ……………………………….……
หมายเหตุ : นักกีฬาที่ไม่มีรูปหรือหลักฐานไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้ลงทาการแข่งขันถือว่ าขาดคุณสมบัติ จนกว่าหลักฐาน
จะสมบู รณ์ ณ วันปิ ดรับสมัคร
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ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561
*****************************************************
1. ประเภทการแข่งขัน
ฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป
รับจานวน 24 ทีม
2. นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ ีม
2.1 ทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องส่งรายชื่อนักกีฬาได้ ไม่เกิน 15 คนและไม่ต่ากว่า 10 คน
- ผู้จัดการทีม 1 คน
- ผู้ฝึกสอน
1 คน
- เจ้ าหน้ าที่ทมี 1 คน
อนุญาตเฉพาะผูท้ ีแ่ ต่งกายเรียบร้อยเท่านั้น ทีส่ ามารถเข้าในสนามและเขตเทคนิคได้
2.2 หมายเลขประจาตัวนักกีฬากาหนดหมายเลขให้ ชัดเจน เท่านั้นและหมายเลขเสื้อจะต้ องตรง
กับหมายเลขในใบสมัครที่ย่ ืนไว้ กบั คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2.3 นักกีฬาที่มีรายชื่อในใบสมัครและส่งเอกสารครบจึงจะมีสทิ ธิ์ลงทาการแข่งขัน ณ วันปิ ดรับ
สมัคร
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 ผู้สมัครมีสทิ ธิ์ลงทาการแข่งขันได้ เพียงทีมเดียว ถ้ ามีช่ือมากกว่า 1 ทีม ให้ ดูว่าลงทาการ
แข่งขันนัดแรกให้ กบั ทีมใด
3.2 นักกีฬาทุกรุ่นไม่จากัดภูมิลาเนา สังกัด เชื้อชาติและเพศ
3.3 นักกีฬารุ่นประชาชน ที่มีรายชื่อในการแข่งขัน AIS Futsal Thailand League, Futsal Thailand
league division 1, Futsal FA Cup ในปี 2560 ไม่สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันได้
4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ผู้จัดการทีมหรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย ยื่นใบสมัครพร้ อมเอกสารดังนี้
4.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป เพื่อติดทะเบียนแผงรูปทั้ง
เจ้ าหน้ าที่ทมี และนักกีฬาให้ เรียบร้ อย
4.1.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการรับรองและในวันแข่งขันต้ องนาเอกสาร
ดังกล่าวมาและบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง
4.1.3 สาเนาเอกสารทุกอย่างให้ ลงชื่อสาเนาถูกต้ องด้ วยทุกครั้ง
4.1.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬา พร้ อมแผงรูปนักกีฬา
4.1.5 หากตรวจสอบหลักฐานพบว่าทีมใดส่งรายชื่อ รูปถ่าย หรือเอกสารปลอมให้ ถอนสิทธิ์
ทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันที
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4.1.6 หากทีมใดจัดเตรียมเอกสารไม่ครบตามข้ อ 4.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสทิ ธิ์ขอ
อนุญาตพิจารณาไม่รับสมัคร
4.1.7 คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันจะคงไว้ ซ่ึงสิทธิ์ท่จี ะรับ หรือไม่รับทีม และ
นักกีฬาที่เห็นว่าไม่ เหมาะสมเข้ าร่วมการแข่งขันได้ แล้ วแต่กรณี
4.1.8 กาหนดส่ งหลักฐานพร้อ มช าระเงิน ไม่ เกินวันที่ 23 มีนาคม 2561 ไม่ เกินเวลา
15.00 น. เท่านั้น หากเกินกว่ากาหนด ขออนุ ญาตพิจารณาไม่รบั สมัคร (การชาระ
เงินถือว่าการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ )
5. การดาเนินการแข่งขัน กติกาและการตัดสิน
ในวันแข่งขันผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้ องนานักกีฬามารายงานตั วต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่ ง ขั น ณ สนามแข่ ง ขัน ไม่ น ้อ ยกว่ า 30 นาที ก่ อ นการแข่ ง ขัน เมื่ อ ถึ ง เวลาการแข่ ง ขั น หากที ม ใดมี
ผูเ้ ล่นน้อยกว่า 4 คน หรือมาช้ากว่ากาหนดการแข่งขัน 10 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ในการแข่งขันในครั้ง
นั้น
5.1 การส่ งรายชื่ อ ผู้ เล่ น ให้ ยึ ด ถื อ การส่ง หลั ก ฐานการสมั ค ร ณ วั น ปิ ดรั บ สมั ค ร ผู้ ท่ี ไม่ มี ร ายชื่ อ
รูปถ่ายบนแผงรูปไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้ เอกสารที่ส่งแล้ วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ได้
5.2 หมายเลขเสื้อจะต้ องตรงตามหมายเลขที่มีในทะเบียนแผงรูปและนักกีฬาจะต้ องใช้ หมายเลข
เดิมลงทาการแข่งขันตลอดรายการแข่งขันผู้เล่นจะต้ องสวมเสื้อสีเดียวกัน แบบเดียวกันทั้งทีม
ยกเว้ นผู้รักษา ประตู และผู้เล่นในตาแหน่ งโกลล์ไลน์ ผู้เล่นที่แต่งกายแตกต่างจากผู้เล่นภายใน
ทีมไม่อนุญาตให้ ลงทาการแข่งขันจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบให้ เรียบร้ อย
5.3 กาหนดการแข่งขัน ในรอบแรกจัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม พบกันหมดในแต่ละกลุ่มหาทีมที่มี
คะแนน ลาดับที่ 1 และ 2 เพื่อเข้ าไปทาการแข่งขันในรอบต่อไป
การนับคะแนน
ทีมชนะได้ 3 คะแนน
ทีมเสมอได้ 1 คะแนน
ทีมแพ้ ได้ 0 คะแนน
หากมีทีมทีม่ ีผลคะแนนเท่ากันในการแข่งขันรอบแรกให้ใช้วิธีจบั ฉลาก โดยไม่นบั ผลต่างประตู
ได้เสีย
5.4 การแข่งขันในรอบที่สองถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ ว ยังหาผู้ชนะไม่ได้ กใ็ ห้
หาผู้ชนะโดยการเตะจุดโทษ ณ จุดเตะโทษทีมละ 3 คน จนกว่าจะได้ ผ้ ูชนะ
5.5 กาหนดเวลาในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 2 ครึง่ ครึง่ ละ 20 นาที
พักระหว่างครึง่ ไม่เกิน 10 นาที ทาการแข่งขันแบบหยุดเวลา
5.6 การคาดโทษนักกีฬาที่ถูกคาดโทษ ด้ วยใบเหลือง 2 ใบ ต้ องพักการแข่งขัน 1 นัด ใบแดงให้
พักการแข่งขัน 1 นัด
5.7 กรณีผ้ ูเล่นได้ รับโทษใบเหลือง ใบแดง มีอตั ราโทษในการโดนโทษปรับ ดังนี้
ใบเหลือง ปรับ 100 บาท ใบแดง ปรับ 200 บาท
5.8 กติกาการแข่งขันใช้ กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ ( FIFA)
ที่ทางสมาคม ฯ ได้ ประกาศแล้ ว และ ตาม ระเบียบการแข่งขันนี้ เรียกว่า ระเบียบการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1 กฎ กติกา และ ระเบียบการแข่งขันใดที่ไม่ได้ กาหนด
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ไว้ ในระเบียบนี้ให้ เป็ นสิทธิของทางคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเป็ นผู้พิจารณาโดยทีมที่เข้ าทา
การแข่งขันไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และให้ ถือ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเป็ นที่
สิ้นสุด
5.9 ทีมที่เข้ าร่ วมการแข่งขันจะต้ องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันนั้น การตัดสินของ
ผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็ นสิ้นสุด
5.10 หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในเรื่องของการกาหนดการแข่งขันให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็ นยุติ
จะอุทธรณ์มิได้
5.11 ทีมใดเจตนาไม่ลงแข่งขัน ซึ่งกาลังดาเนินการอยู่หรือแสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจน
หมดเวลาการแข่งขัน ให้ ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ พร้ อมทั้งตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน
5.12 คู่ แ ข่ ง ขั น มี สิ ท ธิ ที่ จะตรวจสอบ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ห รื อ ทะเบี ยนรู ป ถ่ า ยของผู้ แข่ ง ขั น
กับคณะกรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่จัดการแข่งขันในวันนั้นได้
5.13 ตั้งแต่เริ่มเข้ าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอานาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆที่กระทาผิด หรือมีพฤติกรรม
ที่แสดงถึงการไม่มีนา้ ใจเป็ นนักกีฬา ผู้ตัดสินมีอานาจสั่งให้ ผ้ ูเล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และ
ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการลงโทษต่อไป
5.14 ในกรณีเครื่องแบบสีคล้ ายคลึงกัน ให้ ทมี ที่มีช่ ือที่ 2 เปลี่ยนสี เพื่อความสะดวกในการตัดสิน
5.15 ผู้ท่เี ป็ นหัวหน้ าทีม ต้ องติดเครื่องหมายที่แขนซ้ ายให้ ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้ องนามาเอง
5.16 ในเขตเทคนิคที่มา้ นังส
่ ารองสามารถนังได้
่ เฉพาะผูล้ ่นสารอง และเจ้าหน้าที่ 3 คน เท่านั้น
ผูท้ ีไ่ ม่มีส่วนเกีย่ วข้องจะไม่สามารถนังได้
่
6 .อุปกรณ์
6.1 อุปกรณ์ของผู้เล่น ต้ องประกอบด้ วย เสื้อ กางเกงขาสั้น สนั บแข้ งและถุงเท้ายาว รองเท้ าที่อนุญาต
ให้ ใช้ ต้ องเป็ นรองเท้ าผ้ าใบ หรือรองเท้ าแบบหนังนิ่ม หรือรองเท้ าออกกาลังกายที่ส้นทาด้ วยยาง
หรือวัสดุท่คี ล้ ายคลึง การสวมรองเท้ าเป็ นข้ อบังคับในการแข่งขัน
6.2 อนุญาตให้ ผ้ ูรักษาประตูสวมกางเกงขายาวได้ และต้ องสวมชุดที่มีสแี ตกต่างจากผู้เล่นอื่น
6.3 สนั บ แข้ งต้ อ งสวมภายในถุ งเท้ า ในส่วนหน้ าของหน้ า แข้ งและจะต้ อ งท าจากวั ส ดุ ท่ีเหมาะสม
ต้ องสมควร
7. การรับสมัครและสถานทีร่ บั สมัคร
7.1 เริ่มรั บสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วั นที่ 23 มีน าคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ทุกวันเว้ นวันหยุดราชการ ณ สานักงานศูนย์กีฬา อาคารสระว่ายนา้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
และประชุ มผู้ จั ด การทีม (จั บ ฉลากแบ่ งสายการแข่ งขั น ) ในวั น ที่ 25 มี น าคม 2561 เวลา
13.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันได้ ท่ี http://sport.mfu.ac.th/index.php
และ
ติดต่อสอบถามได้ ท่ี คุณฐาปกรณ์ (คุณดา) 09-1853-8892
7.2 ค่าสมัครรุ่นประชาชน
2,500 บาท ประกันทีม 1,000 บาท
*ส่งหลักฐานบัญชีรายขื่อนักกีฬา ,ใบสมัคร และชาระค่าสมัคร ถือว่าการสมัครสมบูรณ์
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8. รางวัลการแข่งขัน รุ่นประชาชนทัว่ ไป
รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม

เงินรางวัล 20,000
เงินรางวัล 10,000
เงินรางวัล 6,000
เงินรางวัล 4,000
ถ้ วยเกียรติยศ

บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ
บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ
บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ
บาท

9. ระยะเวลาดาเนินการแข่งขัน
วันที่ 1-9 เมษายน พ.ศ. 2561
10. สถานทีท่ าการแข่งขัน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11. การประท้วง
อนุ ญาตให้ ทาการประท้ วงเฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้นโดยการประท้ วงผู้จัดการทีมหรือผู้
ฝึ กสอนจะต้ องทาหนังสือเป็ นลายลักษณ์อักษรหลังจากการแข่ งขันนั้นเสร็จสิ้นลงไม่เกิน 24 ชั่วโมงพร้ อมเงินค่า
ประท้ วง 2,000 บาทและเอกสารการประท้ วงจะต้ องหามาเอง หากการประท้ วงเป็ นผลคณะกรรมการจะคืนเงิน
ให้ หากการประท้ วงไม่เป็ นผลคณะกรรมการจะยึดเงินค่าประท้ วงและให้ ถือว่าคาตัดสินของทางคณะกรรมการ
เป็ นที่ส้ นิ สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้
12. ในกรณี เกิดอุ บตั ิ เหตุ ในระหว่ างการแข่ งขันคณะกรรมการจัดการแข่ งขันจะไม่ รบั ผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้ นระเบียบการแข่ งขันฟุตซอล MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ให้เริ่มบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
รับสมัครจนสิ้ นสุดการแข่งขัน ขอให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันรายการ
นี้ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ทีมฟุตซอล ผูแ้ ทนทีม เจ้าหน้าทีท่ ีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะอ้างว่าไม่
ทราบระเบียบการแข่งขันนี้ ด้วยประการใดๆ มิได้
*

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็ นสถานศึกษา จึ งของดการสูบบุ หรี่ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และหากมีการทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกาย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นเจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬา และกองเชียร์ของ
ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดาเนินคดีตามกฎหมาย และตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทันที

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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