
  

ประกาศเทศบาลต าบลดงมอน 
เรื่อง   รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์  

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 ******************************** 

ด้วยเทศบาลต าบลดงมอนได้ก าหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
 ประจ าปี  ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พ่ึงพาสิ่งเสพติด เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ 
กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี  ความสุข 
นั้น                                                        
  เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์จึง
ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ดังนี้  
๑.ฟุตบอลชนิด ๗ คน 

 ๑.๑  กติกาการแข่งขัน   ใช้กติกาแบบสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกฎของฟีฟ่า 
๑.๒ คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการแข่งขันได้ก าหนดไว้ ตามระเบียบการแข่งขัน ดังนี้ 

 

๑.1  ฟุตบอลชาย ประเภทประชาชนทั่วไปชายอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 
- ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   

เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลาผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้ 
- ต้องจ่ายค่าประกันทีม เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
-  ใบเหลืองปรับครั้งละ ๓๐ บาท ใบแดง ครั้งละ ๕๐ บาท 
๑.๒. ฟุตบอลหญิง ประเภทประชาชนทั่วไปหญิงไม่จ ากัดอายุ 
- สัญชาติไทยและเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   
- เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา และไม่จ ากัดครั้ง 
- ไม่มีค่าประกันทีม 
- ส่งหลักฐานการสมัครของนักกีฬาทุกคนดังต่อไปนี้ 

 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานและใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 25๖๑   ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตามก าหนด

จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่  กองการศึกษา   เทศบาลต าบลดงมอน ) 
  แต่ละทีมสามารถส่งตัวผู้เล่นในแต่ละแมตท์ได้    1๔    คน    รวมทั้งผู้รักษาประตู   

๑.๓ ฟุตบอลชาย  ประเภทเยาวชนอายุ ๑๔-๓๕ ปี 
- ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   

เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้ 
- ต้องจ่ายค่าประกันทีม เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
- ใบเหลืองปรับครั้งละ ๓๐ บาท ใบแดง ครั้งละ ๕๐ บาท 



๒ 

 

๑.๔ ฟุตบอลชาย  ประเภทยุวชนอายุ ไม่เกิน ๑๓ ปี 
      (ส่งหลักฐานภายในวันที่   ๑๐  พฤษภาคม  25๖๒   ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตามก าหนด
จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่  กองการศึกษา   เทศบาลต าบลดงมอน ) 
  แต่ละทีมสามารถส่งตัวผู้เล่นในแต่ละแมตท์ได้    ๑๔    คน    รวมทั้งผู้รักษาประตู   

๑.๔ ก าหนดเวลาท าการแข่งขัน 
๑.๔.1  ฟุตบอลทุกประเภท แข่งขัน  ครึ่งละ  ๒0  นาที  พักไม่เกิน  15  นาที   
       (แต่ถ้าสภาพไม่เหมาะสมให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค) 
๑.๔.๒ แต่ละทีมต้องมีผู้เล่นไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่ง   ถึงจะลงท าการแข่งขันได้ 
๑.๔.๓ ถ้ามาช้าเกิน   20  นาที   จะถือว่าปรับเป็นแพ้   และเสียแต้ม    
๑.๔.๔ นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง  2  ใบ  หรือใบแดง  1  ใบ  จะต้องพักการแข่งขันในแมตท์ต่อไป  1 แมตท์ 
หมายเหตุ :     ผู้ที่ได้รับใบเหลือง  ใบแดงใน  รอบแรกจะมีผลสะสมถึงรอบชิงชนะเลิศ 
                       ยกเว้นผู้ที่ได้รับใบแดงในนัดสุดท้ายของรอบแรกจะต้องพัก   1   แมตท์ 

๑.๔.๕   นักกีฬาที่ถูกใบแดง   จากการแข่งขัน   ในกรณีทีมีความผิดร้ายแรง  เช่น  ชกต่อย  ท าร้ายคู่แข่งขัน  หรือผู้
ตัดสิน   จะมีการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและฝ่ายเทคนิคอีกครั้งหนึ่ง 

๑.๔.๖ นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน       ต้องแต่งกายให้สุภาพ      ชุดการแข่งขันต้องเหมือนกันทั้งทีม                          
ถุงเท้าฟุตบอลต้องดึงยาวใต้หัวเข่าพร้อมใส่สนับแข้ง 

๑.๔.๗    ทีมที่ออกจากการแข่งขัน        ก่อนหมดเวลาจะถูกปรับแพ้     เสียคะแนนและถูกคณะกรรมการ   
พิจารณาโทษ   พร้อมพิจารณามารยาททีม 

๑.๔.๘   แต่ละทีมต้องมีหัวหน้าทีม   พร้อมเครื่องหมายแสดงชัดเจน ไม่มาแข่งปรับแมตซ์ละ  300  บาท    
๑.๔.๙ การประท้วงต้องแสดงหลักฐาน ด้วยลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกัน  ๕00 บาท  ประท้วงได้ภายใน   
24 ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน  ถ้าผลการสอบสวน ปรากฏว่าการประท้วงไม่มีผลทางคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน   จะยึดเงินประกัน   ๕00  บาททันที       ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอนเท่านั้น        
แต่ละทีมไม่มีสิทธิ์ประท้วงค าตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสิน 
๑.๔.๑๐.ให้แต่ละทีมควบคุมดูแลกองเชียร์ให้อยู่ในความเรียบร้อย ถ้าปรากฏว่ากองเชียร์ทีมใดแสดงกริยาไม่สุภาพ
ก่อกวนการแข่งขันหรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทท าร้ายผู้ตัดสินหรือนักฟุตบอล  ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
พิจารณาโทษโดยให้ทีมนั้นงดการแข่งขัน ในแมตท์ท่ีเหลือทั้งหมด และงดส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้ง
ต่อไป   1  ปี   รวมทั้งนักกีฬาที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนด้วย 
๑.๔.๑๑ .การนับคะแนน  ใช้ระบบนับคะแนน  ทีมชนะได้  3  คะแนน    ทีมแพ้  ไม่มีคะแนน  
                        ไม่มีเสมอ หากเสมอในเวลาปกติให้เตะจากจุดโทษหาผู้ชนะ     
๑.๔.๑๒ การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 

- หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้หากคะแนนเท่ากันให้นับลูกได้เสีย 
๑.๔.๑๓.   หากขณะท าการแข่งขันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือไม่คาดคิดเกิดขึ้น     ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

และ ผู้ตัดสินจะพิจารณา   โดยจะยึดหลักความเป็นกลาง 
๑.๔.๑๔ เวลาในการแข่งขันแต่ละวันให้ยึดถือตามเวลาในสูจิบัตรของการแข่งขันในครั้งนี้ทุกประการหากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 
๑.๔.๑๕ .แต่ละหมู่บ้านต้องควบคุมดูแลนักกีฬาและมารยาทนักกีฬาของตนเองตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 



๓ 

 

๒.เซปักตระกร้อชาย ประเภทประชาชนทั่วไปไม่จ ากัดอายุ 
๒.๑. กติกาการแข่งขันใช้ของสมาคมตระกร้อแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน 
2.๒ คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

- ต้องเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน ไม่จ ากัดอายุของผู้เล่น 
๒.3   แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นดังนี้   ทีม   5  คน    พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานและใบสมัครภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  25๖๒ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตาม

ก าหนดจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงมอน ) 
๒.4     เวลาการแข่งขันยึดถือตามสูจิบัตร  ถ้ามาช้าเกิน  15  นาที  จะถือว่าปรับเป็นแพ้  และเสียแต้ม 
๒.5   นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน    ต้องแต่งกายให้สุภาพ     ชุดการแข่งขัน ต้องเหมือนกันทั้งทีม           ใส่

รองเท้าผ้าใบ   และถุงเท้า ให้เรียบร้อย 
๒.๖   การประท้วงต้องแสดงหลักฐานด้วยลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกัน  500 บาท  ประท้วงได้ภายใน     

24   ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน  ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่าการประท้วงไม่มีผลทางคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน   จะยึดเงินประกัน   500  บาททันที   ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอน
เท่านั้น     แต่ละทีมไม่มีสิทธิ์ประท้วงค าตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสิน 

๒.๗ การนับคะแนน  ชนะได้  3 คะแนน    แพ้ได้ 0 คะแนน ใช้ระบบแข่งขัน  2 ใน 3 เซต 
๒.๘ การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 

- หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลต่างจากคะแนนในแต่ละเซต , ผลต่างจ านวนเซต , จับสลาก 
๒.๙ นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน  เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วถือว่าสิ้นสุด  ไม่มี
อุทธรณ์ใด  ๆ ทั้งสิ้น 
๓.วอลเลย์บอลหญงิ ประเภทประชาชนทั่วไปไม่จ ากัดอายุ 
๓.1.  กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
๓.๒  คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

- ต้องเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   ไม่จ ากัดอายุของผู้เล่น 
3.๓   แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นได้  ทั้งหมด   12  คน  พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานและใบสมัครภายในวันที่   ๑๐   พฤษภาคม  25๖๒ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตาม

ก าหนดจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่ กองการศึกษา  เทศบาลต าบลดงมอน ) 
๓.4.     เวลาการแข่งขันยึดถือตามสูจิบัตร  ถ้ามาช้าเกิน  15  นาที  จะถือว่าปรับเป็นแพ้  และเสียแต้ม 
๓.5.    นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน    ต้องแต่งกายให้สุภาพ     ชุดการแข่งขัน ต้องเหมือนกันทั้งทีม           ใส่

รองเท้าผ้าใบ   และถุงเท้า ให้เรียบร้อย 
๓.6.   การประท้วงต้องแสดงหลักฐานด้วยลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกัน  500 บาท  ประท้วงได้ภายใน   

24   ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน  ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่าการประท้วงไม่มีผลทางคณะกรรมการ



๔ 

 

จัดการแข่งขัน   จะยึดเงินประกัน   500  บาททันที     ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอน
เท่านั้น 

๓.๗ การนับคะแนน  ชนะได้  3 คะแนน    แพ้ได้ 0 คะแนน ใช้ระบบแข่งขัน  2 ใน 3เซต 
๓.๘ การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 

- หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลต่างจากคะแนนในแต่ละเซต , ผลต่างจ านวนเซต , จับสลาก 
๓.๙ นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน  เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วถือว่าสิ้นสุด  ไม่มี
อุทธรณ์ใด  ๆ ทั้งสิ้น 
๔.เปตอง ประเภทผสมชายหญิง (ทีม ๓ คน)ประเภทประชาชนทั่วไปไม่จ ากัดอาย ุ
 ๓.1.  กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์เปตองนานาชาติ ซึ่งสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย.ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๓.๒  คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 
- ต้องเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   ไม่จ ากัดอายุของผู้เล่น 

3.๓   แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นได้  ทั้งหมด   ๖  คน  พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 -      ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน   1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานและใบสมัครภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  25๖๒ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตาม

ก าหนดจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่ กองการศึกษา  เทศบาลต าบลดงมอน ) 
๓.4.     เวลาการแข่งขันยึดถือตามสูจิบัตร  ถ้ามาช้าเกิน  15  นาที  จะถือว่าปรับเป็นแพ้  และเสียแต้ม 
๓.5.    นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน    ต้องแต่งกายให้สุภาพ     ชุดการแข่งขัน ต้องเหมือนกันทั้งทีม  ใส่รองเท้าผ้าใบ   

และถุงเท้า ให้เรียบร้อย 
๓.6.   การประท้วงต้องแสดงหลักฐานด้วยลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกัน  500 บาท  ประท้วงได้ภายใน   
24   ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน  ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่าการประท้วงไม่มีผลทางคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน   จะยึดเงินประกัน   500  บาททันที     ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
๓.๗ การนับคะแนน  ชนะได้  3 คะแนน    แพ้ได้ 0 คะแนน ใช้ระบบแข่งขัน  2 ใน 3 เซต 
๓.๘ การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 
หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลต่างจากคะแนนในแต่ละเซต , ผลต่างจ านวนเซต , จับสลาก 
๓.๙ นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน  เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วถือว่าสิ้นสุด  ไม่มี
อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 

( นายประดิษฐ  บุญเลิศ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 

 


