
 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

เรื่อง  ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 
      เทศบาลต าบลหนองบัวลาย  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

……….……………………… 

  เพ่ือให้การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย  
ประจ าปี ๒๕๖๐ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  เทศบาลต าบล
หนองบัวลาย  จึงประกาศระเบียบการแข่งขัน  ดังนี้ 

๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด  เทศบาลต าบล 
    หนองบัวลาย ประจ าปี  ๒๕๖๐” 

๒.  ประเภทท่ีจัดการแข่งขัน 
  จัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 
   ๒.๑ กีฬาฟุตซอล (ไม่จ ากัดภูมิล าเนา) ประเภทประชาชนทั่วไป  
  ๒.๒ กีฬาฟุตซอล (ไม่จ ากัดภูมิล าเนา) ประเภท เยาวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๖ ปี (ต้องไม่เกิด
ก่อน พ.ศ.๒๕๔๔) 
  ๒.๓ กีฬาเซปักตะกร้อชาย (ไม่จ ากัดภูมิล าเนา) ประเภทประชาชนชายทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) 
   
๓.  คุณสมบัติและการสมัครเข้าแข่งขัน 
   ๓.๑  นักกีฬาฟุตซอล  (ตามหลักเกณฑ์การสมัคร) 
   ๓.๒  กีฬาเซปักตะกร้อ  (ตามหลักเกณฑ์การสมัคร) 
   ๓.๓  จ านวนนักกีฬาฟุตซอล  ทีมละไม่เกิน  ๑๒  คน 
   ๓.๔  จ านวนนักกีฬาเซปักตะกร้อ  ทีมละไม่เกิน  ๕  คน 
   ๓.๕  นักกีฬาสามารถมีชื่อและมีสิทธิลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียว หากพบว่ามีนักกีฬามีชื่อเป็น    
ผู้เล่นมากกว่า  ๑  ทีมจะถูกตัดชื่อออกจากรายการแข่งขันและทีมนั้นจะต้องถูกปรับออกจากการแข่งขันด้วย 

  หมายเหตุ   หากมีทีมเข้าร่วมท าการแข่งขันไม่ถึง  ๖  ทีม  ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะไม่ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

๔.  หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๔.๑  ใบสมัครตามแบบเทศบาลต าบลหนองบัวลายก าหนด 

     ๔.๒  รูปถ่ายของนักกีฬา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวนคนละ  ๑  รูป  เป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี  
โดยถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  หรือแว่นตาด า 
           ๔.๓ ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  ๑  ฉบับ  พร้อมทั้งผู้สมัครต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง  
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๔.๔ ค่าสมัครเข้าแข่งขันและค่าประกันทีม 
       กีฬาฟุตซอล   ค่าสมัคร   5๐๐   บาท ค่าประกันทีม  ๕๐๐  บาท 
       กีฬาฟุตซอลเยาวชน ไม่เกิน ๑๖ ปี ค่าสมัคร   3๐๐   บาท ค่าประกันทีม  ๕๐๐  บาท 
       กีฬาเซปักตะกร้อ   ค่าสมัคร   ๒๐๐   บาท ค่าประกันทีม  ๕๐๐  บาท 

๕.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร  จับฉลากการแข่งขัน 
 ๕.๑  กีฬาฟุตซอล 
  ๕.๑.๑  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  จนถึงวันที่  27  ตุลาคม ๒๕๖๐          
ณ  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย  เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.    
โทร. ๐-๔๔๔๙-๕๐๐๘ 
  ๕.๑.๒ วันที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๐  จับสลากแบ่งสาย  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย  ตั้งแต่เวลา  09.๐๐ – ๑2.๐๐  น. 
  ๕.๑.๓ วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  มารับสูจิบัตรการแข่งขัน  ณ  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
  ๕.๑.๔ เริ่มด าเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 – ๗ พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ (สามารถเลื่อนได้ตาม
ดุลพินิจของกรรมการ) 
 ๕.๒  ทุกทีมจะต้องส่งผู้จัดการทีมหรือผู้แทนเข้ารับฟังการชี้แจงข้อปฏิบัติการแข่งขัน  และจับสลาก
แบ่งสายการแข่งขัน  ตามข้อ ๕.๑.๒ หากทีมใดไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังค าชี้แจงและจับฉลากแบ่งสายในครั้งนี้ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาด าเนินการแทนโดยไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.๓  นักกีฬาทุกประเภท  ทุกทีม  ต้องส่งนักกีฬา/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน  มาร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไปและพิธีปิดการแข่งขันในวันที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ณ  ลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ตลาดบัวลาย หมู่ที่ ๙) อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
  หมายเหตุ  หากทีมใดไม่มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจะถูกริบเงินประกันทีม 
 ๕.๔ วันที ่7 พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ชิงชนะเลิศกีฬาทุกประเภท เวลา ๑๗.๐๐ น. 

๖.  กติกาและข้อตกลง 
 ๖.๑ ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการแข่งขัน
ฟุตบอล ๕ คน และใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 
 ๖.๒ ผู้เล่นใส่ เสื้อ กางเกง และถุงเท้าสีเดียวกัน พร้อมทั้งสนับแข้ง ทั้งทีมและมีหมายเลขติดให้ชัดเจน 
 ๖.๓ การส่งชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ส่งก่อนแข่งขันในแมทช์แรก ๑๕ นาที จะท าการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติมมิได้   
 ๖.๔ ต้องลงท าการแข่งขันตามก าหนดเวลาแข่งขันในโปรแกรมการแข่งขัน ถ้าไม่ลงท าการแข่งขันช้า
กว่า ๑๐ นาที ให้ปรับทีมนั้นแพ้พร้อมยึดเงินประกันทีม (๓ คน ลงท าการแข่งขันได้) 
 ๖.๕ การประท้วงให้ประท้วงเฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น จะประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน
มิได้ ยื่นประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง โดยผู้ประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีม พร้อมน า
หลักฐาน 
 6.6  ส่งรูปถ่ายภายในวันสุดท้ายที่รับสมัคร 
 
 
 
 



- ๓ – 
 

การประท้วงพร้อมเงิน  ๕๐๐ บาท  ยื่นต่อกรรมการจัดการแข่งขัน  การตัดสินใจของกรรมการจัดการแข่งขัน
ถือว่าสิ้นสุด  หากประท้วงเป็นผลจะคืนเงิน ถ้าไม่เป็นผลจะยึดเงิน (เงินประท้วง) 
 ๖.๖ การประท้วงการตัดสินต้องด าเนินการภายใน  ๓๐ นาที  หลังจากจบการแข่งขัน โดยผู้ประท้วง
ต้องเป็นผู้จัดการทีม  พร้อมน าหลักฐานและเงิน  ๕๐๐  บาท  ยื่นต่อกรรมการจัดการแข่งขัน การตัดสินใจของ
กรรมการจัดการแข่งขันถือว่าสิ้นสุด  ผู้ท าผิดจะถูกปรับเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม 

๖.๗ นักกีฬาต้องรักษามารยาทและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ชม ไม่แสดงอากัปกริยาที่ส่อถึงผลกระทบของ
การจัดการ แข่งขัน  ซึ่งจะต้องถูกยึดเงินค่าประกันทีมและปรับเป็นแพ้ 

๖.๘ การพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าสิ้นสุด 

๗.  เงินรางวัล 
 ค่าเงินรางวัล (กีฬาฟุตซอล) (รุ่นประชาชนทั่วไป)  เป็นเงิน   ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
   รางวัลชนะเลิศ   เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐.- บาท  (มีถ้วยรางวัล) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑    เป็นเงิน     ๖,๐๐๐.- บาท   (มีถ้วยรางวัล) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เป็นเงิน     ๔,๐๐๐.-  บาท  (มีถ้วยรางวัล) 
 ค่าเงินรางวัล (กีฬาฟุตซอล) (รุ่นเยาวชน) อายุไม่เกิน ๑๖ ปี เป็นเงิน   ๑๓,0๐๐.-  บาท 
   รางวัลชนะเลิศ   เป็นเงิน    6,๐๐๐.- บาท  (มีถ้วยรางวัล) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑    เป็นเงิน    ๔,๐๐๐.- บาท  (มีถ้วยรางวัล) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒   เป็นเงิน    3,0๐๐.-  บาท (มีถ้วยรางวัล) 
 ค่าเงินรางวัล (กีฬาเซปักตะกร้อ) (รุ่นประชาชนทั่วไป) เป็นเงิน   ๑๑,๕๐๐.-  บาท 
   รางวัลชนะเลิศ   เป็นเงิน    ๕,๐๐๐.- บาท  (มีถ้วยรางวัล) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑    เป็นเงิน    ๔,๐๐๐.- บาท  (มีถ้วยรางวัล) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒   เป็นเงิน    ๒,๕๐๐.-  บาท (มีถ้วยรางวัล) 

๘.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ 
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขันให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
    

 
 

(นางสาวรัตต์ณาพร  เล่าสถาพรสิริโชติ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าแข่งขัน 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด     

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย   ประจ าปี 2560 
กีฬาฟุตซอล   

 ประเภท   ประชาชนชายทั่วไป 

ทีม…………………………………………….. 

 

 
 
 
1. ชื่อ - สกุล……………..…..………อาย…ุ…..…ป ี            2. ชื่อ - สกุล……………………………อายุ…….…ปี         3.ชื่อ – สกุล………….……………….อายุ……...ป ี

   เกดิวันที…่…..เดือน…………….……พ.ศ….....              เกิดวันที…่…..เดือน………………..…พ.ศ…......             เกิดวันที…่…..เดือน…………………พ.ศ…......     

 
 

 

 
4. ชื่อ - สกุล……………..…..………อาย…ุ…..…ป ี            5. ชื่อ - สกุล……………………………อายุ…….…ปี         6.ชื่อ – สกุล………….……………….อายุ……...ป ี

   เกดิวันที…่…..เดือน…………….……พ.ศ….....              เกิดวันที…่…..เดือน………………..…พ.ศ…......            เกิดวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…......     

 

 
 

 
7. ชื่อ - สกุล……………..…..………อาย…ุ…..…ป ี            8. ชื่อ - สกุล……………………………อายุ…….…ปี         9.ชื่อ – สกุล………….……………….อายุ……...ป ี

   เกดิวันที…่…..เดือน…………….……พ.ศ….....                เกิดวันที…่…..เดือน………………..…พ.ศ…......          เกิดวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…......     

 

 

 
 
 

10. ชื่อ - สกุล……………....………อายุ……..…ปี             11. ชื่อ - สกุล……………………………อายุ…….…ปี          12.ชื่อ – สกุล………….…………….อายุ……...ป ี
   เกดิวันที…่…..เดือน…………….……พ.ศ….....                เกิดวันที…่…..เดือน………………..…พ.ศ…......             เกิดวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…......     
 

ผู้จัดการทีม……………………………………………………...............  

ผู้ฝึกสอน…………………………………....…………………..............  

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน……………………………................................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้………………………………….…………….เบอร์โทรศัพท์………… 



ใบสมัครเข้าแข่งขัน 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด     

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย   ประจ าปี  2560 
กีฬาฟุตซอล   

 ประเภท   รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2544) 

ทีม…………………………………………….. 

 

 
 
 
1. ชื่อ - สกุล……………..…..………อาย…ุ…..…ป ี            2. ชื่อ - สกุล……………………………อายุ…….…ปี         3.ชื่อ – สกุล………….……………….อายุ……...ป ี

   เกดิวันที…่…..เดือน…………….……พ.ศ….....              เกิดวันที…่…..เดือน………………..…พ.ศ…......              เกิดวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…......     

 
 

 

 
4. ชื่อ - สกุล……………..…..………อาย…ุ…..…ป ี            5. ชื่อ - สกุล……………………………อายุ…….…ปี         6.ชื่อ – สกุล………….……………….อายุ……...ป ี

   เกดิวันที…่…..เดือน…………….……พ.ศ….....              เกิดวันที…่…..เดือน………………..…พ.ศ…......              เกิดวันที่……..เดือน…………………พ.ศ…......     
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