
 

ขอเชิญชมการแข่งขนักฬีาชุมชนเทศบาลต าบลปากคอน ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ระหว่างวนัที ่ ๒ – ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕ 

ชมการแข่งขนักฬีาฟุตซอล ชิงถ้วยเกยีรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวดันครศรีธรรมราช  
พร้อมทั้งชมการแข่งขนักฬีาพืน้บ้านชักคะเย่อ  

ณ ลานกฬีาเยาวชน เทศบาลต าบลปากนคร หมู่ที ่๔ ต าบลท่าไร่  
อ าเภอเมอืง จังหวดันครศรีธรรมราช 

 เทศบาลต าบลปากนคร ก าหนดจดังานแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลต าบลปากนคร ประจ าปี ๒๕๕๕
ระหวา่งวนัท่ี ๒ – ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  โดยจดัใหมี้การแข่งขนักีฬาฟุตซอล ชิงถว้ยเกียรติยศจากผูว้า่ราชการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช และการแข่งขนักีฬาพื้นบา้นชกัคะเย่อ  ณ ลานกีฬาเยาวชน เทศบาลต าบลปากนคร 
หมู่ท่ี ๔  ต  าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงเทศบาลต าบลปากนครไดจ้ดังานน้ีข้ึน เพื่อเป็น
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเทศบาลกบัชุมชน และเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา อีกทั้งช่วยลด ละ เลิก อบายมุข และส่ิงเสพติดต่างๆ 
 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลต าบลปากคอน ประจ าปี ๒๕๕๕  ในวนัท่ี  ๒ เมษายน  
๒๕๕๕  ณ ลานกีฬาเยาวชน เทศบาลต าบลปากนครหมู่ท่ี ๔  ต  าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 เปิดรับสมคัรแข่งขนัเรือ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๙ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวนั
และเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลต าบลปากนคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๗๕ - ๓๗๙๑๕๑  

ดงันั้น เทศบาลต าบลปากนคร จึงขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจเชิญเท่ียวชมงานในคร้ังน้ีตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าว 

                  จึงประชาสัมพนัธ์มาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

 

 

 

 

 

 



  

ระเบียบการแข่งขนักฬีาชุมชนเทศบาลต าบลปากนคร ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 

 ดว้ยเทศบาลต าบลปากนคร  ก าหนดจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลต าบลปากนคร ประจ าปี 

๒๕๕๕ ระหวา่งวนัท่ี ๒ – ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ ลานกีฬาเยาวชน เทศบาลต าบลปากนคร หมู่ท่ี ๔ ต าบล

ท่าไร่ อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในงานได้จดัให้มีการแข่งขนัฟุตซอล ชิงถ้วยรางวลัเกียรติยศ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช และการแข่งขนักีฬาพื้นบา้นชกัคะเยอ่ เปิดรับสมคัร ตั้งแต่วนัท่ี ๑๙ – ๒๘  

มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ กองการศึกษา เทศบาลต าบลปากนคร ในวนัและเวลาราชการ โดยมีระเบียบการแข่งขนั 

ดงัน้ี  

๑. ระเบียบการแข่งขันกฬีาฟุตซอลเทศบาลต าบลปากนคร ประจ าปี ๒๕๕๕ 

วา่ดว้ย  การแข่งขนักีฬาฟุตซอล  คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ เพื่อใหก้ารด าเนินการแข่งขนักีฬา

ฟุตซอล ประจ าปี ๒๕๕๕ ของเทศบาลต าบลปากนครเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้

และมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดระเบียบการแข่งขนักีฬาฟุตซอล คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕ 

  ขอ้ท่ี ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบการแข่งขนักีฬาฟุตซอล เทศบาลต าบลปากนคร” 

  ขอ้ท่ี ๒.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  เป็นตน้ไป 

หมวดที ่๑ 

ว่าด้วย วตัถุประสงค์ 

  ขอ้ท่ี ๓.  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนไดอ้อกก าลงักาย โดยการ

เล่นกีฬา และอาศยัประโยชน์จากการเล่นกีฬาช่วยเพิ่มพูนสุขภาพ พลานามยัให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และ

ห่างไกลยาเสพติด 

  ขอ้ท่ี ๔. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยและการมีน ้ าใจนักกีฬา สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ในชุมชนและระหวา่งชุมชน 

  ขอ้ท่ี ๕.  เพื่อพฒันาการกีฬาทอ้งถ่ินใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป 

  ขอ้ท่ี ๖.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนมีทกัษะการกีฬาฟุตซอลท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน 

 



หมวดที ่๒ 

ว่าด้วย ระเบียบการแข่งขัน 

  ข้อท่ี ๗.  ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติซ่ึงสมาคม 

ฟุตซอลแห่งประเทศไทยประกาศใชแ้ลว้ (โดยอนุโลม) 

  ขอ้ท่ี ๘.  ผูแ้ข่งขนัมีสิทธ์ิสมคัรเขา้แข่งขนัในทีมเดียว 

  ขอ้ท่ี ๙.  ในกรณีเกิดปัญหาท่ีมิไดร้ะบุในระเบียบหรือกติกาการแข่งขนั การวินิจฉัยในกรณี

นั้นๆ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั 

หมวดที ่๓ 

ว่าด้วย ประเภทของการแข่งขัน 

  ขอ้ท่ี ๑๐.  ประเภทการแข่งขนั  

   ๑.  รุ่นประชาชนทัว่ไปชาย 

หมายเหตุ    รุ่นประชาชนส่งรายช่ือไดไ้ม่เกินทีมละ  ๑๒  คน 

หมวดที ่๔ 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน 

  ขอ้ท่ี ๑๑.  การจดัการแข่งขนัฯ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัโดยค านึงถึง

จ านวนทีมท่ีเขา้ร่วมท าการแข่งขนั 

หมวดที ่๕ 

ว่าด้วย คะแนนและเวลาในการแข่งขัน 

ขอ้ท่ี ๑๒.  การใหค้ะแนน 

ทีมชนะ   ๓  คะแนน 

 ทีมเสมอ  ๑  คะแนน 

 ทีมแพ ้     ๐  คะแนน 

หมายเหตุ    ในการแข่งขนัในรอบแรกถา้คะแนนเสมอกนัใชว้ธีิการจบัฉลาก 



 ขอ้ท่ี ๑๓.  เวลาในการแข่งขนัและอุปกรณ์ 

 ระยะเวลาในการแข่งขนัประชาชน แข่งขนัคร่ึงละ ๑๕ นาที พกัระหวา่งคร่ึง ๕ นาที เปล่ียนตวั

ผูเ้ล่นไดต้ามกติกาของกีฬาฟุตซอล 

 การขอเวลานอก ทั้งสองทีมมีสิทธ์ิขอเวลานอก เป็นระยะเวลา  ๑  นาที ไดใ้นแต่ละคร่ึงเวลา 

ขอ้ท่ี  ๑๔.  อุปกรณ์ 

  นักกีฬาต้องสวมเส้ือท่ีมีเบอร์ติดด้านหลงัหรือหมายเลขเส้ือติดตรงกนัท่ีได้ลงทะเบียนไว ้               

นกักีฬาสวมรองเทา้ท่ีใชใ้นการแข่งขนั และสวมถุงเทา้ยาว 

หมวดที ่๖ 

ว่าด้วย การด าเนินการแข่งขัน 

ขอ้ท่ี  ๑๕.  ในรอบแรกแข่งขนัโดยการแบ่งสายพบกนัหมดภายในสายคดัทีม ๑, ๒ ของแต่ละ

สายเขา้รอบสอง  หากคะแนนเท่ากนัใชว้ธีิจบัฉลากหาทีมเขา้รอบต่อไป 

ขอ้ท่ี  ๑๖.  ในรอบสองแข่งขนัโดยแบบแพค้ดัออก ถา้เสมอกนัให้ใชว้ิธีเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ 

หาทีมเขา้รอบต่อไป 

หมายเหตุ   ตั้ งแต่รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศท าการแข่งขนัในเวลาท่ีก าหนดแล้วยงัเสมอกัน           

ใชว้ธีิเตะลูกโทษ  ณ  จุดโทษ  ทีมละ  ๕  คน  (จ  านวนผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งมีจ านวนท่ีเท่ากนั) 

หมวดที ่๗ 

ว่าด้วยการ ปฏิบัติในวนัที่ท าการแข่งขัน 

  ขอ้ท่ี  ๑๗.  ตอ้งน าทีมมาท าการแข่งขนัตามวนั เวลา ท่ีก าหนดในโปรแกรมการแข่งขนั และ

มาถึงสนามการแข่งขนัอยา่งนอ้ย  ๓๐  นาที 

  ขอ้ท่ี  ๑๘.  เม่ือถึงเวลาท าการแข่งขนัไม่ลงท าการแข่งขนัภายในเวลา ๕ นาที  จะปรับทีมนั้น

แพใ้นการแข่งขนัคร้ังนั้น  (ตอ้งมีผูเ้ล่นในสนามไม่นอ้ยกวา่  ๕  คน  รวมผูรั้กษาประตู) 

  ขอ้ท่ี  ๑๙.  การแข่งขนันดัแรกตอ้งน านกักีฬาในทีมทุกคน มาตรวจสอบคุณสมบติักบัหลกัฐานท่ี

ทีมส่งมา หากไม่มาท าการตรวจสอบคุณสมบติัจะถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนัทนัที  (ยกเวน้ฝ่ายจดัการ

แข่งขนัเห็นสมควร) 



  ข้อท่ี  ๒๐.  การตัดสินของผูต้ ัดสินในการแข่งขันทุกคร้ังถือเป็นส้ินสุด จะอุทธรณ์หรือ

ประทว้งไม่ได ้

ขอ้ท่ี  ๒๑.  ผูเ้ล่นท่ีถูกภาคโทษ (ใบเหลือง) จากผูต้ดัสินมาแลว้ ๒ คร้ัง จะติดต่อกนัหรือไม่ 

ก็ตามหรือมีใบแดงห้ามลงท าการแข่งขันในคร้ังต่อไปอย่างน้อย ๑ คร้ัง และการกระท าท่ีร้ายแรงให้อยู ่

ในดุลยพินิจของกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณาโทษตามสมควร (ใบเหลืองปรับ ๕๐ บาท / คร้ัง ,ใบแดงปรับ  

๑๐๐ บาท / คร้ัง) 

หมวดที ่ ๘ 

ว่าด้วย มารยาท 

  ขอ้ท่ี  ๒๒. ผูค้วบคุมทีม ผูฝึ้กสอนและนักกีฬา ตอ้งยอมรับการตดัสินของผูต้ดัสินในคร้ัง 

นั้นๆ  ทุกกรณี 

  ขอ้ท่ี  ๒๓. ตลอดเวลาท าการแข่งขนั นกักีฬาตอ้งประพฤติตนให้เหมาะสมกบันกักีฬาท่ีดี และ

ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ กติกาการแข่งขนั โดยเคร่งครัด 

  ขอ้ท่ี  ๒๔. นักกีฬา ผูฝึ้กสอนและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมใดทีมหน่ึงชกต่อย รุมท าร้าย  

ผูต้ดัสินและฝ่ายจดัการแข่งขนั จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และห้ามยุง่เก่ียวกบัการแข่งขนักีฬาท่ีเทศบาลจดั              

การแข่งขนัตลอดไป 

  ขอ้ท่ี  ๒๕. ทุกทีมตอ้งส่งทีมเขา้ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขนัโดยพร้อมเพรียงกนั หากไม่เขา้ร่วม

จะปรับเงินค่าประกนัทีม 

หมวดที ่ ๙ 

ว่าด้วย การประท้วง 

  ข้อท่ี  ๒๖. การประท้วงคุณสมบติัของผูเ้ล่น ให้คู่แข่งขนัเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิประท้วง  โดยผู ้

ควบคุมทีม หรือผูฝึ้กสอนท่ีแจง้ไวใ้นทะเบียนเป็นผูล้งนามในหนังสือประทว้ง พร้อมแนบหลกัฐาน วางเงิน

ประกนั ๑,๐๐๐  บาท  ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ภายใน ๒๔ ชัว่โมง หลงัส้ินสุดการแข่งขนั 

  ขอ้ท่ี  ๒๗. ค าตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาค าประทว้งถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์ใดๆ 

มิได ้

 

 



หมวดที ่ ๑๐ 

ว่าด้วย บทลงโทษ 

 ขอ้ท่ี  ๒๘. การประทว้งหากคณะกรรมการพิจาณาค าประทว้งแลว้เป็นผล ทีมท่ีถูกประทว้ง 

จะถูกปรับแพน้ัดท่ีท าการประท้วง และตดัสิทธ์ิทีมออกจากการแข่งขนัพร้อมริบเงินประกนัทีม และตดัสิทธ์ิ 

ผูค้วบคุมทีม ผูฝึ้กสอน และนกักีฬาท่ีผดิระเบียบหา้มท าการแข่งขนัตลอดการแข่งขนั 

หมวดที ่๑๑ 

ว่าด้วย บทลงโทษ 

 ขอ้ท่ี ๒๙.  คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ร่วมท าการแข่งขนั 

   ๑.  เพศชาย 

   ๒.  ผูเ้ล่นตอ้งมีช่ืออยูใ่นเขตเทศบาลต าบลปากนครเท่านั้น 

   ๓.  นกักีฬาตอ้งมีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ี เทศบาลต าบลปากนคร ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

(นบัถึงวนัท่ีสมคัร) 

หมวดที ่๑๒  

ว่าด้วย หลกัฐานประกอบการสมัคร 

  ขอ้ท่ี ๓๐.  หลกัฐานประกอบการสมคัร 

   ๑.  เงินค่าประกนัทีมเยาวชน  และประชาชนทัว่ไป ทีมละ ๕๐๐  บาท   

    ๒. รูปถ่ายขนาด  ๑ น้ิว  จ  านวน  ๑  รูป  (รูปถ่ายหน้าตรง ห้ามน ารูปจากบตัร

ประชาชนมาใช)้ 

    ๔.  ส าเนาบตัรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบา้นของผู ้ท  าการแข่ง พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง จ านวน  ๑  ชุด  

   ๕.  ส าเนาบตัรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการทีม พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง จ านวน  ๒  ชุด  

 

 



หมวดที ่๑๓ 

ว่าด้วย วนั เวลา สถานที่รับสมัคร 

  ขอ้ท่ี ๓๑. วนั เวลา สถานท่ีรับสมคัร 

๑. เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี  ๑๙ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  กองการศึกษา  เทศบาล

ต าบลปากนคร ในวนัเวลาราชการ โทร. ๐๗๕ – ๓๗๙๑๕๑  

     ๒.  แข่งขนัตั้งแต่วนัท่ี  ๒ – ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ ลานกีฬาเยาวชน เทศบาล

ต าบลปากนคร หมู่ท่ี ๔ ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

หมวดที ่๑๔ 

ว่าด้วย หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอน 

  ขอ้ท่ี ๓๒.  หนา้ท่ีของผูค้วบคุมทีม และผูฝึ้กสอน 

   ๑. ผูค้วบคุมทีมหรือผูฝึ้กสอน และนกักีฬามาประชุมพร้อมเพรียงกนัในวนัจบัฉลาก

แบ่งสายการแข่งขนั เพื่อรับทราบรายละเอียด กฎกติกาการแข่งขนั วนัท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ท่าเทียบเรือหวัถนนปากนคร ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   ๒. รับสูจิบตัร วนัท่ี ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ กองการศึกษา เทศบาลต าบลปากนคร  

ในเวลาราชการ 

   ๓.  ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน (ตอ้งรับผดิชอบความถูกตอ้งของหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร) 

๒. การแข่งขันกฬีาชักคะเย่อ  ประจ าปี ๒๕๕๕ 

            ดว้ยเทศบาลต าบลปากนคร ไดก้ าหนดการแข่งขนัชกัคะเยอ่ ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยจดัให้มีการ

แข่งขนักีฬาพื้นบา้นชกัคะเยอ่ ดงัน้ี  

  ๑. ชกัคะเยอ่ ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเป็นชาย จ านวน  ๕  คน และหญิง จ านวน  ๕  คน (ส ารองได ้ ๔  

คน โดยเป็นชาย จ านวน  ๒  คน และหญิง จ านวน  ๒  คน) 

  ๒. ไม่จ  ากดัอาย ุ

 

 



ขอ้ ๑ ระเบียบการแข่งขนัชกัคะเยอ่ 

         ๑.๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบการแข่งขนัชกัคะเยอ่” ด าเนินการจดัการแข่งขนัโดย

เทศบาลต าบลปากนคร 

         ๑.๒ ใชก้ติกาการแข่งขนัชกัคะเยอ่ของเทศบาลต าบลปากนคร 

ขอ้ ๒  ประเภทการแข่งขนั 

          ๒.๑ นกักีฬาชกัคะเยอ่ตอ้งสวมรองเทา้ผา้ใบ และถุงมือทุกคร้ังท่ีท าการแข่งขนั 

          ๒.๒ นกักีฬาชกัคะเยอ่หา้มนัง่และหา้มขดุหลุมเป็นเด็ดขาดเวลาท าการแข่งขนั 

ขอ้ ๓ ก าหนดการแข่งขนั 

         ๓.๑ ท าการแข่งขนัวนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ลานกีฬาเยาวชน เทศบาลต าบลปาก

นคร หมู่ท่ี ๔ ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ขอ้ ๔  วธีิการจดัการแข่งขนัชกัคะเยอ่ 

         ๔.๑ ในรอบแรกแบ่งสายและจดัการแข่งขนัแบบพบกนัหมดในสาย A และสาย B 

         ๔.๒ โดยคิดคะแนน  ชนะ  ๒  คะแนน  แพ ้ ๐  คะแนน 

         ๔.๓  คดัทีมท่ี  ๑ - ๒  สาย A และคดัทีมท่ี ๑ - ๒ สาย B เขา้แข่งขนัในรองรอง

ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

นายปรีชา   แกว้กระจ่าง 

นายกเทศมนตรีต าบลปากนคร 

 

 

 
                                                                        


