ฉบับที.่ .554.../2562
ประกาศเทศบาลตาบลโนนสูง
เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562
********** * * * * * * * * * **********
ด้วยเทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาอาคาร
อเนกประสงค์ สวนโนนนา อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณสนามกีฬาชั่วคราวถนนศรีธานีหน้า
สานักงานเทศบาลตาบลโนนสูง
ดังนั้น เพี่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดความยุติธรรมแก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เทศบาลตาบล
โนนสูง จึงได้ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562 ขึ้น เพื่อถือปฏิบัติและ
เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. ระเบียบ เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หมายถึง ผู้ที่เทศบาลตาบลโนนสูงแต่งตั้งตามคาสั่ง
เทศบาลตาบลโนนสูง
3. กีฬาที่จัดการแข่งขัน มี 8 ประเภท ดังนี้ (กีฬาแต่ละประเภทต้องมีทีมสมัครอย่าง 6
ทีม ขึ้นไป จึงจะดาเนินการจัดการแข่งขัน หากสมัครไม่ถึง 6 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงิน
ค่าสมัครและค่าประกันทีมให้กับทีมที่สมัคร)
3.1 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย ประชาชนทั่วไป (Open) รับจานวน 12 ทีม
3.2 กีฬาวอลเลย์บอล หญิง ประชาชนทั่วไป (Open) รับจานวน 12 ทีม
3.3 กีฬาฟุตซอล 4 คน โกลหนู ชาย ประชาชน (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
รับจานวน 24 ทีม
3.4 กีฬาฟุตซอล 5 คน ชาย ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
รับจานวน 24 ทีม
3.5 กีฬาบาสเกตบอล ชาย ประชาชนทั่วไป (Open) รับจานวน 12 ทีม
3.6 กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย ประชาชน (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
รับจานวน 12 ทีม
3.7 กีฬาเปตอง ทีม 3 คน ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
รับจานวน 12 ทีม
3.8 กีฬาเปตอง ทีม 3 คน ประชาชน (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
รับจานวน 12 ทีม

-24. ระเบียบการแข่งกีฬา ใช้ระเบียบกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาตามประเภทกีฬานั้นๆ
โดยอนุโลม
4.1

กีฬาวอลเลย์บอล ชาย, หญิง ประชาชนทั่วไป (Open)
คุณสมบัติของนักกีฬา
1. ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อนักกีฬาตามที่คณะกรรมการกาหนด
2. แต่ละทีมจะส่งผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน
3. นักกีฬาหนึ่งคนจะมีรายชื่อในบัญชีทะเบียนนักกีฬาได้เพียงทีมเดียว
4. ทีมที่ส่งรายชื่อผู้เล่นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในภายหลังได้โดยเด็ดขาด
เอกสารประกอบการสมัคร (ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
1. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา จานวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
3. ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬา คนละ 1 ฉบับ
ค่าสมัครและเงินค่าประกันทีม แบ่งออกดังนี้
1. -วอลเล่ย์บอล ชาย ประชาชนทั่วไป เงินค่าสมัคร 500 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท
-วอลเล่ย์บอล หญิง ประชาชนทั่วไป เงินค่าสมัคร 500 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท
2. เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีทีมสมัครเข้าแข่งขันมีไม่ถึง 6 ทีม เทศบาล
ไม่มีการจัดการแข่งขัน
3. เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อ
(ต้องปฏิบัติข้อครบทุกข้อ)
3.1 นักกีฬาต้องเข้าแข่งขันครบทุกนัด ตามโปรแกรมการแข่งขัน หรือ
3.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนนักกีฬาทัง้ หมด) หรือ
3.3 เอกสารการรับสมัครต้องครบถ้วนสมบูรณ์
กติกาและการดาเนินการแข่งขัน
1. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้กติกาของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
2. นักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามลง
ทาการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่กาหนด ติดหมายเลขเสื้อ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ทีมใดส่งรายชื่อหรือนามสกุลของนักกีฬาอันเป็นเท็จ หรือจัดผู้เล่นไม่ตรงตามใบ
สมัครทะเบียนรายชื่อนักกีฬาลงทาการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจในการจัดการแบ่งสาย, เวลาการแข่งขัน
หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมในการจัดการแข่งขัน สถานที่ในการแข่งขันแต่ละประเภท หากมีทีมสมัคร
เข้าแข่งขัน ไม่ถึง 6 ทีมจะไม่จัดการแข่งขัน โดยทีมที่สมัครแล้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

-35. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันใดๆ ก็ได้ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่พึง
เกิดขึ้น หรือกองเชียร์ก่อเหตุวุ่นวายขณะทาการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
6. ในระหว่างการแข่งขัน หากมีการละเมิดหรือกระทาการใดๆ ที่เป็นการไม่
เหมาะสมหรือกระทาผิดมารยาทในการแข่งขัน คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามผู้เล่น ผู้จัดการทีม มิให้เข้าร่วม
การแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
4.2 กีฬาฟุตซอล
4.2.1 ฟุตซอล 5 คน ชาย ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
4.2.2 ฟุตซอล 4 คน ชาย ประชาชน โกลหนู (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
คุณสมบัติของนักกีฬา
1. รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี คือต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550
2. ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนนักกีฬาตามที่คณะกรรมการกาหนด
3. แต่ละทีมจะส่งผู้เล่นได้ไม่เกิน 10 คน
4. นักกีฬา 1 คน จะมีรายชื่อในบัญชีทะเบียนนักกีฬาได้เพียงประเภทเดียว
5. ทีมที่ส่งรายชื่อผู้เล่นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในภายหลังได้โดยเด็ดขาด
เอกสารประกอบการสมัคร (ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
1. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา จานวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
3. ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬา คนละ 1 ฉบับ
ค่าสมัครและเงินประกันทีม แบ่งออกดังนี้
1. -ประเภท ชาย ประชาชนทั่วไป เงินค่าสมัคร 500 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท
-ประเภท ยุวชน ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี เงินค่าสมัคร 300 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท
2. เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีทีมสมัครเข้าแข่งขันมีไม่ถึง 6 ทีม เทศบาล
ไม่มีการจัดการแข่งขัน
3. เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อ
(ต้องปฏิบัติข้อครบทุกข้อ)
3.1 นักกีฬาต้องเข้าแข่งขันครบทุกนัด ตามโปรแกรมการแข่งขัน หรือ
3.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนนักกีฬาทัง้ หมด) หรือ
3.3 เอกสารการรับสมัครต้องครบถ้วนสมบูรณ์
กติกาและการดาเนินการแข่งขัน
1. นักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามลง
ทาการแข่งขันหรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่กาหนด ติดหมายเลขเสื้อ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจน

-42. ทีมใดส่งรายชื่อหรือนามสกุลของนักกีฬาอันเป็นเท็จ หรือจัดผู้เล่นไม่ตรงตามใบ
สมัครทะเบียนรายชื่อนักกีฬาลงทาการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม
3. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจในการจัดการแบ่งสายหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อ
ความเหมาะสมกับระยะเวลา สถานที่ในการสมัครเข้าแข่งขันแต่ละประเภท หากมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน ไม่ถึง
6 ทีม จะไม่จัดการแข่งขัน โดยทีมที่สมัครแล้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันใดๆ ก็ได้เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่พึงเกิดขึ้น
หรือกองเชียร์ก่อเหตุวุ่นวายขณะทาการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
5. ในระหว่างการแข่งขัน หากมีการละเมิดหรือกระทาการใดๆ ที่เป็นการไม่
เหมาะสมหรือกระทาผิดมารยาทในการแข่งขัน คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามผู้เล่น ผู้จัดการทีม มิให้เข้าร่วม
การแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
6. สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
7. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
- ประเภท ฟุตซอล ชาย ประชาชน
(Open) ครึ่งละ 15 นาที พัก 5 นาที
- ประเภท ฟุตซอล 5 คน ชาย ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอ
โนนสูง) ครึ่งละ 15 นาที พัก 5 นาที
8. หากทีมใดทาประตูได้ 4 ประตู ก่อนเวลา 10 นาที ถือเป็นผู้ชนะ กรรมการหยุดการแข่งขัน
9. กติกาเฉพาะฟุตซอล 4 คน ประชาชน โกลหนู
- ห้ามเปิดบอลเลยครึ่งสนาม
- หากมีการฟาวในเขตกรอบ 5 เมตร จะเสียจุดโทษตรงกึ่งกลางสนาม
- ถ้าผู้เล่นอยู่ในเกมรับเจตนาเข้าในกรอบ 1 เมตร ให้เสียฟาวจุดโทษ แต่ถ้าอยู่ใน
เกมรุกเข้าในกรอบ 1 เมตรได้
4.3 กีฬาบาสเกตบอล ชาย ประชาชนทั่วไป (Open)
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
2. เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดโดยอนุโลม
3. เป็นผู้เล่นในทีมที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
4. ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 12 คน
เอกสารประกอบการสมัคร (ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
1. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา จานวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
3. ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

-5ค่าสมัครและเงินค่าประกันทีม
1. เงินค่าสมัครทีมละ 300 บาท ค่าประกันทีมๆ ละ 300 บาท
2. เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีทีมสมัครเข้าแข่งขันมีไม่ถึง 6 ทีม เทศบาล
ไม่มีการจัดการแข่งขัน
3. เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อ
(ต้องปฏิบัติข้อครบทุกข้อ)
3.1 นักกีฬาต้องเข้าแข่งขันครบทุกนัด ตามโปรแกรมการแข่งขัน หรือ
3.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนนักกีฬาทัง้ หมด) หรือ
3.3 เอกสารการรับสมัครต้องครบถ้วนสมบูรณ์
กติกาและการดาเนินการแข่งขัน
1. ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA) ซึ่งสมาคม
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน
2. นักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามลง
ทาการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่กาหนด ติดหมายเลขเสื้อ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ทีมใดส่งรายชื่อหรือนามสกุลของนักกีฬาอันเป็นเท็จ หรือจัดผู้เล่นไม่ตรงตาม
ประกาศนี้ ลงทาการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจในการจัดการแบ่งสายหรือวิธีการอื่นๆ
เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลา สถานที่ในการสมัครเข้าแข่งขันแต่ละประเภท หากมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน
ไม่ถึง 6 ทีมจะไม่จัดการแข่งขัน โดยทีมที่สมัครแล้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันใดๆ ก็ได้เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่พึง
เกิดขึ้น หรือกองเชียร์ก่อเหตุวุ่นวายขณะทาการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
6. เหมาะสมหรือกระทาผิดมารยาทในการแข่งขัน คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้าม
ผู้เล่น ผู้จัดการทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการ
4.4
กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
คุณสมบัติของนักกีฬา
1. ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อนักกีฬาตามที่คณะกรรมการกาหนด
2. แต่ละทีมจะส่งผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน
3. นักกีฬาหนึ่งคนจะมีรายชื่อในบัญชีทะเบียนนักกีฬาได้เพียงทีมเดียว
เอกสารประกอบการสมัคร (ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
1. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา จานวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)

-63. ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬา คนละ 1 ฉบับ
ค่าสมัครและเงินค่าประกันทีม
1. เงินค่าสมัครทีมละ 300 บาท ค่าประกันทีมๆ ละ 300 บาท
2. เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีทีมสมัครเข้าแข่งขันมีไม่ถึง 6 ทีม เทศบาล
ไม่มีการจัดการแข่งขัน
3. เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อ
(ต้องปฏิบัติข้อครบทุกข้อ)
3.1 นักกีฬาต้องเข้าแข่งขันครบทุกนัด ตามโปรแกรมการแข่งขัน หรือ
3.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนนักกีฬาทัง้ หมด) หรือ
3.3 เอกสารการรับสมัครต้องครบถ้วนสมบูรณ์
กติกาและการดาเนินการแข่งขัน
1. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสมาพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ซึ่งสมาคมเซปัก
ตะกร้อแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันโดยอนุโลม
2. นักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามลง
ทาการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่กาหนด ติดหมายเลขเสื้อ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ทีมใดส่งรายชื่อหรือนามสกุลของนักกีฬาอันเป็นเท็จ หรือจัดผู้เล่นไม่ตรงตาม
ประกาศนี้ ลงทาการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจในการจัดการแบ่งสาย, เวลาการแข่งขันหรือ
วิธีการอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมในการจัดการแข่งขัน สถานที่ในการสมัครเข้าแข่งขันแต่ละประเภท หากมีทีม
สมัครเข้าแข่งขัน ไม่ถึง 6 ทีมจะไม่จัดการแข่งขัน โดยทีมที่สมัครแล้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันใดๆ ก็ได้ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่พึง
เกิดขึ้น หรือกองเชียร์ก่อเหตุวุ่นวายขณะทาการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
6. ในระหว่างการแข่งขัน หากมีการละเมิดหรือกระทาการใดๆ ที่เป็นการไม่
เหมาะสมหรือกระทาผิดมารยาทในการแข่งขัน คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามผู้เล่น ผู้จัดการทีม เข้าร่วมการ
แข่งขัน ซึ่งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4.5
กีฬาเปตองทีม 3 คน
4.5.1 เปตองทีม 3 ชาย ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
4.5.2 เปตองทีม 3 คน ชาย ประชาชน โกลหนู (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
คุณสมบัติของนักกีฬา
1. รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี คือต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550
2. ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนนักกีฬาตามที่คณะกรรมการกาหนด

-73. แต่ละทีมจะส่งผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน ในการแข่งขันจะใช้ผู้เล่น 3 คน จะเป็น ชาย
3 คน หรือหญิง 3 คน หรือ ชายผสมกับหญิง รวม 3 คน ก็ได้
4. นักกีฬาหนึ่งคนจะมีรายชื่อในบัญชีทะเบียนนักกีฬาได้เพียงทีมเดียว
เอกสารประกอบการสมัคร (ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
1. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา จานวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
3. ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน คนละ 1 ฉบับ
ค่าสมัครและเงินค่าประกันทีม
1. เงินค่าสมัครทีมละ 300 บาท ค่าประกันทีมๆ ละ 300 บาท
2. เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีทีมสมัครเข้าแข่งขันมีไม่ถึง 6 ทีม เทศบาล
ไม่มีการจัดการแข่งขัน
3. เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อ
(ต้องปฏิบัติข้อครบทุกข้อ)
3.1 นักกีฬาต้องเข้าแข่งขันครบทุกนัด ตามโปรแกรมการแข่งขัน หรือ
3.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนนักกีฬาทัง้ หมด) หรือ
3.3 เอกสารการรับสมัครต้องครบถ้วนสมบูรณ์
กติกาและการดาเนินการแข่งขัน
1. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้กติกาของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
2. นักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามลง
ทาการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่กาหนด ติดหมายเลขเสื้อ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ทีมใดส่งรายชื่อหรือนามสกุลของนักกีฬาอันเป็นเท็จ หรือจัดผู้เล่นไม่ตรงตาม
ประกาศนี้ ลงทาการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจในการจัดการแบ่งสายหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อ
ความเหมาะสมกับระยะเวลา สถานที่ในการสมัครเข้าแข่งขันแต่ละประเภท หากมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน ไม่ถึง
6 ทีมจะไม่จัดการแข่งขัน โดยทีมที่สมัครแล้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันใดๆ ก็ได้เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่พึง
เกิดขึ้น หรือกองเชียร์ก่อเหตุวุ่นวายขณะทาการแข่งขัน โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
6. ในระหว่างการแข่งขัน หากมีการละเมิดหรือกระทาการใดๆ ที่เป็นการไม่
เหมาะสมหรือกระทาผิดมารยาทในการแข่งขัน คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามผู้เล่น ผู้จัดการทีม เข้าร่วมการ
แข่งขัน ซึ่งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7. ในการแข่งขันนักกีฬาต้องเตรียมลูกเปตองมาเองเพื่อใช้ในการแข่งขัน

-85. วันรับสมัคร, สถานที่แข่งขันและหลักฐานการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ณ กองการศึกษา (ชั้น 2) (เว้นวันหยุดราชการ) ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
2. จับสลากแบ่งสายวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลโนนสูง และประชุมหาข้อตกลงร่วมกัน ตามมติที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางจัดการแข่งขันต่อไป ซึ่ง
ทุกทีมที่ส่งเข้าแข่งขันต้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด
3. กาหนดการแข่งขัน วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 และ
นาบัตรประจาตัว
ประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้งที่ทาการแข่งขัน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันหากเกิดการประท้วง
4. สนามแข่งขันใช้บริเวณสนามชั่วคราวถนนศรีธานี หน้าสานักงานเทศบาลตาบล
โนนสูง และสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม)
6. การประท้วง
1. เมื่อทีมใดประสงค์ประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่นหรือเรื่องใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศ
นี้ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบอานาจ ยื่นประท้วงด้วยข้อความที่ชัดเจนและหลักฐานประกอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการฝ่ายการประท้วง ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง พร้อมทั้ง
เงินประกันการประท้วง จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ถ้าการประท้วงมีผลจะคืนเงินประกันให้แต่ถ้า
การประท้วงไม่มีผลก็จะต้องถูกริบเงินประกันการประท้วง
2. เมื่อคณะกรรมการฝ่ายรับการประท้วงได้รับเรื่องการประท้วงแล้ว จะต้องสาเนา
การประท้วงให้กับทีมที่ถูกประท้วงทราบ เพื่อชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานทั่วไป 1 ชั่วโมง นับแต่
รับเรื่องประท้วง หากไม่ชี้แจงอย่างใดอย่างหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประท้วงนั้น และให้คา
ตัดสินของคณะอนุกรรมการเป็นอันสิ้นสุดลง จะอุทธรณ์ไม่ได้
3. การประท้วงทุกกรณี ถ้าเป็นผลให้ปรับผลการแข่งขันของทีมนั้นเป็นแพ้ และจะไม่
มีผลย้อนหลังในรอบผ่านมา แต่จะมีผลกับทีมที่เข้าแข่งขันในรอบที่มีการประท้วงเท่านั้น การนับคะแนน
จะไม่มีผล
4. การประท้วง จะประท้วงผลการตัดสินของคณะกรรมการมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การ
ตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
- กีฬาทุกประเภท ถ้ามาแข่งขันหลังจากเลยกาหนดเวลาทาการในคู่แรก เกินเวลา
15 นาที และหลังจากการแข่งขันในคู่ก่อนหน้าแล้วเสร็จ เกินเวลา 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้ง
นั้น และมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไปได้ตามปกติ ถ้าไม่มาทั้งสองทีมจะถูกปรับแพ้ทั้งทั้งสองทีม
- ถ้าได้คะแนนเสมอกัน ให้ดูผลที่เคยแข่งขันกัน หากยังเสมอกันให้ ใช้วิธีจับสลาก
เพื่อหาผู้ชนะเพื่อเล่นในรอบต่อไป
- การคืนเงินค่าประกันทีม จะหักค่าใบเหลือง 50 บาท ใบแดง 100 บาท หากเงิน
ค่าประกันทีมไม่พอหัก คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะหักจากเงินรางวัลที่ได้รับ หากเงินประกันทีมหมดให้ทีม
ที่ถูกหักเงินประกันทีมหมด นาเงินประกันทีมมาเพิ่มใหม่ เพื่อดาเนินแข่งขันต่อไป

-9- การไม่คืนเงินค่าประกันทีม จะไม่คืนในกรณีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่มาร่วมในพิธี
เปิดการแข่งขัน (ต้องอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของนักกีฬาในทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน หรือมาแข่งขันไม่ครบตาม
โปรแกรมการแข่งขัน และเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
7. บทเฉพาะกาล
1. ประเภทกีฬาที่รับสมัครที่รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง ให้นักกีฬาที่สมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตอาเภอโนนสูง ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ส่วนข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างที่ทางานอยู่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในเขตอาเภอโนนสูง แต่มีทะเบียนบ้านอยู่
นอกเขตอาเภอโนนสูง สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ แต่ต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ใบรับรองจากหน่วยงานพร้อมประทับตราหน่วยงาน
2. ประเภทกีฬา Open นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีภูมิเนาทั้งอยู่ในเขตอาเภอ โนนสูง
และนอกเขตอาเภอโนนสูงได้ อาเภออื่น หรือจังหวัดอื่นได้
3. เมื่อจ่ายเงินค่าสมัครและค่าประกันทีมเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่งเอกสารการรับ
สมัครต้องเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หลังจากนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นหรือ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังจากสมัครได้โดยเด็ดขาด
4. ให้ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมาจับสลากในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา
10.00 น. และประชุมหาข้อตกลงร่วมกัน ตามมติที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางจัดการแข่งขันต่อไป ซึ่งทุกทีมที่ส่ง
เข้าแข่งขันต้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด จะอ้างว่าไม่ได้มา หรือไม่ทราบมิได้
5. กีฬาแต่ละประเภทต้องมีทีมสมัครอย่าง 6 ทีม ขึ้นไป จึงจะดาเนินการจัดการแข่งขัน
หากสมัครไม่ถึง 6 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินค่าสมัครและค่าประกันทีมให้กับทีมที่สมัคร
6. ระเบียบการแข่งกีฬา
ใช้ระเบียบกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาตามประเภท
กีฬานั้นๆ โดยอนุโลม
7. นักกีฬาทีมใดที่ไม่พร้อมที่จะทาการแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาทาการใน
คู่แรก เกินเวลา 15 นาที และหลังจากการแข่งขันในคู่ก่อนหน้าแล้วเสร็จ เกินเวลา 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้
ในการแข่งขันครั้งนั้น และมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไปได้ตามปกติ ถ้าไม่มาทั้งสองทีมจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่
ถ้าหากมีเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนไม่น้อยกว่า 15 นาที เพื่อแจ้งคู่แข่งขันทราบก่อนจับ
เวลา 15 นาที
7. เบอร์ผู้ประสานงาน เบอร์โทร 084-993-9950 (คุณนิรันดร์ เสริมแก้ว)
8. เงินรางวัลการแข่งขันพร้อมถ้วยรางวัล มีดังนี้
1. วอลเลย์บอล ชาย ประชาชนทั่วไป
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
7,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
5,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
3,000 บาท

-102. วอลเลย์บอล หญิง ประชาชนทั่วไป
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
3. ฟุตซอล 4 คน ชาย ยุวชน 12 ปี
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
4. ฟุตซอล 4 คน ชาย ประชาชนทั่วไป
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
5. บาสเกตบอล ชาย ประชาชนทั่วไป
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
6. เซปักตะกร้อ ชาย ประชาชนทั่วไป
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
7. เปตองทีม 3 คน ประชาชนทั่วไป
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
8. เปตองทีม 3 คน ยุวชน อายุ 12 ปี
-ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)

7,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท
6,000 บาท
4,000 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
4,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท
4,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท
3,500 บาท
2,500 บาท
1,000 บาท

ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศระเบียบนี้
กาหนดใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562 ของเทศบาลตาบลโนนสูงเท่านั้น ระเบียบ
ใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน และผู้จัดการทีม และนักกีฬาต้องทราบและปฏิบัติตามระเบียบ
การแข่งขัน พร้อมทั้งยอมรับและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
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จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประสงค์ โพธิ์มีศิริ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลโนนสูง

ใบสมัคร
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562
เทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เขียนที.่ .....................................................
วัน..........เดือน...........................พ.ศ.2562
เรื่อง ส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลโนนสูง
ข้าพเจ้า .............................................................................................มีความประสงค์จะส่งทีม
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2562 โดยใช้ชื่อทีมว่า..................................................................
และได้ส่งเงินค่าสมัคร จานวน................................... บาท (.........................................................................)
และเงินค่าประกันทีม จานวน................................... บาท (.........................................................................)
รวมเป็นเงิน จานวน.....................................บาท (........................................................................)
ประเภททีมกีฬาที่ส่งแข่งขัน ทาเครื่องหมาย 
 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย ประชาชนทั่วไป (Open)
 กีฬาวอลเลย์บอล หญิง ประชาชนทั่วไป (Open)
 กีฬาฟุตบอล 4 คน โกลหนู ชาย ประชาชนทั่วไป (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
 กีฬาฟุตบอล 5 คน ยุวชน ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง
 กีฬาบาสเกตบอล ชาย ประชาชนทั่วไป (Open)
 กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย ประชาชนทั่วไป (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
 กีฬาเปตอง ทีม 3 คน ประชาชน (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
 กีฬาเปตอง ทีม 3 คน ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (รับเฉพาะในเขตอาเภอโนนสูง)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า นักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบการแข่งขันทุกประการ และจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ ตามหลักฐานการสมัครที่
ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

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

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา ประเภทกีฬาฟุตซอล
 ชาย ประชาชนทั่วไป  ยุวชน ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ชื่อทีม
.......................................................................

เบอร์

เบอร์

...

เบอร์

เบอร์

...

เบอร์

...
เบอร์

เบอร์

...
เบอร์

...

...

...
เบอร์

...

...

เบอร์

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า นักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ใน ระเบียบการแข่งขันทุกประการ
...

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