ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1
*******************

ด้วยการพัฒนาคนจําเป็นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญ
อย่างยิ่งของประเทศ เพราะจะเป็นผู้ที่มีบทบาท และหน้าที่ในการพัฒนาประเทศในอนาคต กีฬาเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่มีองค์ประกอบในการพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาที่ดี ในด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้กีฬายัง
ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ร่ วมแรงร่ว มใจในหมู่คณะ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดี งามให้แ ก่ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ
ดังนั้น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้
ออกกําลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ จึงได้จัดโครงการแข่งขันฟุตซอล “เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1
ประจําปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อจะช่วยให้เด็กและเยาวชน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใส มีน้ําใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข รวมทั้งเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศชาติในอนาคต โดย
ไม่พึ่งพายาเสพติด จึงประกาศให้ทราบถึงระเบียบการจัดการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน ใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬาฟุตซอล“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ”ครั้งที่ 1
ข้อ 2 กําหนดการรับสมัคร
2.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม– 9มิถุนายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ สํานักการศึกษา ที่ทําการชั่วคราว หอประชุมอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) โทรศัพท์ 045 – 826259 – 62 ต่อ 302มือถือ
086 – 4600583 ,นายกิตติธัช อาษาศรี นักวิชาการศึกษา 090-2477976
2.2 จับสลากแบ่งสาย วันจันทร์ที่ 12มิถุนายน2560เวลา 10.00 น.ณสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(โรง
อาหารเกาะกลางน้ํา )
2.3 รับโปรแกรมการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ

ทีมที่จ่ายค่าประกันทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจับสลากให้

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เล่น
- เด็กและเยาวชนทั่วไป ที่มีสูจิบัตรหรือบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน
- หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หรือ กําลังศึกษาในสถานบันการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น
- ผู้เล่น 1 คน สามารถเล่นได้ 1 ทีม เท่านั้น
- นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งทีมเข้าแข่งขัน ทีมใดไม่มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางคณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้สมัคร

-2ข้อ 4 หลักฐานการรับสมัครเข้าแข่งขัน
- ค่าประกันทีม 1,000 บาท (เงินค่าประกันทีมจะคืนเมื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครบตาม
โปรแกรมการแข่งขัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแข่งขันกําหนด)
- ใบสมัครขอร่วมการแข่งขันของทีม
- แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่(รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา)
- สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนหรือ สูจิบัตร
- สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาถูกต้อง
- บัญชีรายชื่อของผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ประจําทีม
ประเภท รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปีชาย (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2548)
- ผู้เล่น 1 คน สามารถเล่นได้ 1 ทีมเท่านั้น
- ทีมฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 12 คน
ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย(ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546)
- ผู้เล่น 1 คน สามารถเล่นได้ 1 ทีม เท่านั้น
- ทีมฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 12 คน
ข้อ 5 กําหนดการแข่งขัน
ทําการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 24มิถุนายนถึง วันที่ 16กรกฎาคม2560 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ข้อ 6 สนามทําการแข่งขัน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น.
ข้อ 7 เรื่องคุณสมบัติ
- ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดตามเอกสารในใบสมัครที่แจกให้ครบทุกช่อง พร้อมติดรูป
ถ่ายและแนบสําเนาภาพถ่ายบัตรประชาชนของตนเอง ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาตนเองแนบประกอบใบสมัครมา
พร้อม (เพื่อป้องกันผู้เล่นคนเดียว มีชื่อและแผงรูปอยู่ในทีมหลายทีม) จะเปลี่ยนและเพิ่มรายชื่ออีกไม่ได้
ข้อ 8 กติกาการแข่งขัน
เพื่อให้การดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจะเป็นผู้กําหนด
วิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจํานวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
8.1 กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมฟุตซอลแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
8.2 การแข่งขันรอบแรก แข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เอาคะแนนอันดับ 1และ 2 ของแต่ละ
สายเข้ารอบ หากมีผลคะแนนของแต่ละสายเท่ากัน ให้ทําการจับสลาก เพื่อหาผู้เข้ารอบทันที
8.3 การแข่งขันตั้งแต่รอบสอง จนถึง รอบชิงชนะเลิศ ถ้าเสมอกันให้เตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
8.4 กําหนดเวลาการแข่งขัน ครึ่งละ 20 นาที พักไม่เกิน 10 นาที
8.5 คะแนนการแข่งขัน ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ชนะ ได้
3 คะแนน
เสมอ ได้
1 คะแนน
แพ้
ได้
0 คะแนน
8.6 ก่อนทําการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องเข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐานที่สมัครไว้
8.7 ในระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาสํารองสวมเสื้อที่มีสีแตกต่างจากสีเสื้อทีมแข่งขัน
8.8 นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขัน(กรณีโดนโทษใบแดง) ไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งสํารอง
8.9 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทําการแข่งขัน (เตรียมพร้อมมาเอง)
8.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา

-3ข้อ 9 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
9.1ทีมที่สมัครเข้
เข้าแข่งขันไม่นําทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา ณ สนามแข่งขันที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ จะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และถูกริบเงินประกันทีม
9.2 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน ภายหลังเวลาที่กําหนด 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นให้แพ้ใน
การแข่งขันครั้งนั้น และถูกริบเงินประกันทีม
9.3 นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรื
คาด
อลงโทษ
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง (นัดละ 1 ใบเหลือง) ให้พักการแข่งขันครั้ง
ต่อไป 1 ครั้ง
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง
9.4 กรณี ไ ด้ ใ บเหลื อ ง,ใบแดง
ง ใบแดง และหรื อ ถ้ า มี ก ารทะเลาะวิ ว าท คณะกรรมการจะพิ จารณา
บทลงโทษเพิ่มโดยไม่ให้ลงเล่น หรือให้ออกจากการแข่งขันของผู้เล่นนั้น ๆ
9.5 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนั
งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบนี้ลงทําการแข่งขัน ให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขั้นครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
9.6 กองเชียร์ นักกีฬา หรือผู้ควบคุมทีมใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตาม
ควรแก่กรณี
ข้อ 10 การประท้วง ให้ทีมที่จะยื่นประท้วง ปฏิบัติดังนี้
ให้ผู้จัด การทีมหรือผู้ฝึ กสอนยื่ นประท้วงเป็ นลายลักษณ์อัก ษรต่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขั น
พร้อมหลักฐานการประท้วง และวางเงินประกันประท้วง 1,000 บาท ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เงิน
ประกันในการประท้วง จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล
ข้อ 11 รางวัล
- รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 5,000 บาทพร้
พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชมเชย
รองชมเ 2 รางวัล
เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
-รุ่นอาวุ 14 ปีชาย
รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชมเชย
รองชมเ 2 รางวัล
เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ข้อ 12 การปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ตลอดจนนักกีฬาที่สมัครเข้าทําการแข่งขันต้องทราบและ
ถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป จะอ้างว่าทําโดยไม่ทราบระเบียบนี้ไม่ได้
หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่รระบุ
ะบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คํา
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ 13ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันนี้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ”ครั
ครั้งที่ 1
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ใบสมัคร
ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล
“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
***********
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................
เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล ชื่อทีม..............................................................................................................................
มีความประสงค์ขอสมัครส่งทีมฟุตบอล
(

) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

(

) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย

เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาฟุตซอล “เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 โดยทีมฟุตซอลของข้าพเจ้า
ยินดี จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1
ทุกประการ และได้ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมัคร ดังรายการต่อไปนี้
( ) ทะเบียนรูปนักกีฬา
( ) บัญชีรายชื่อนักกีฬา
( ) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวนักเรียน / สูจิบัตร
( ) เงินค่าประกันทีม จํานวน 1,000 บาท (จ่ายพร้อมกับวันยื่นใบสมัครหลักฐานนักกีฬา)
อนึ่ง กรณีมีปัญหาหรือจะประสาน กรุณาติดต่อ (นาย/นาง/นางสาว....................................................
................................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางาน..............................................................................
มือถือ.....................................................................................................................................................................

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

รายชื่อนักกีฬาฟุตซอล รุน
่ .....................
“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
ชื่อทีม..................................................................................... อําเภอ..................................................................
จังหวัด...................................................................................................................................................................

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

ผู้จัดการทีม

2

โค้ช/ผูฝ้ ึกสอน

3

เจ้าหน้าที่ทีม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แผงรูปเจ้าหน้าที่และนักกีฬาฟุตซอล
“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” ครั้ง1 ประจําปี 2560
รุ่น................................

ผู้จัดการทีม
…………………………
..

……………………
……..

เจ้าหน้าที่ทมี

โค้ช/ผู้ฝกึ สอน
…………………………
..
นักกีฬา

…………………
………..

………………………
…..

……………………
……..

……………………
……..

……………………
……..

…………………
………..

……………………
……..

……………………
……..

……………………
……..

…………………
………..

……………………
……..

……………………
……..

หมายเหตุ 1. ใช้ภาพถ่ายจริงปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา(ห้ามใช้รูปถ่ายสําเนาหรือตัด
จากหนังสือ)
ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร 045-826259-62 ต่อ 302 นายกิตติธัช อาษาศรี มือถือ 090-2477976

