
ระเบยีบการรบัสมคัรและกตกิาการแขง่ขนักฬีา 
โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาเดก็ เยาวชน และประชาชนตำบลนาครัว 

ประจำป ีพ.ศ. 2566 “ นาครวัเกมส ์” ครัง้ที ่2  
ณ ลานอเนกประสงคห์นา้เทศบาลตำบลนาครัว หมูท่ี่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแมท่ะ จงัหวดัลำปาง 
 
ขอ้ 1. ประเภทกฬีา 

1.1 กีฬาฟตุซอลชาย  ประชาชนทั่วไป  
       - จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาไม่เกิน ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๘ คน 
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ประชาชนทั่วไป 
 - จะตอ้งส่งรายชื่อนักกีฬาไม่เกิน ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๘ คน 
1.3 กีฬาเปตอง   ประชาชนทั่วไป 
 - จะตอ้งส่งรายชื่อนักกีฬา 3 คน และมีตัวสำรอง 1 คน 

ขอ้ 2.  การรบัสมคัรและตดิตอ่ขอระเบยีบการแขง่ขนั 
 2.1 เปิดรับสมัครตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 24 กมุภาพนัธ ์๒๕๖6   
        เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 2.๒ สถานที่รับสมัคร สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว    
            โทรศพัท์ ๐ 5428 9077 ตอ่ 101   
       หรือดาวนโ์หลดใบสมคัรและระเบยีบการแขง่ขนัไดท้ี่ www.nakrow.go.th 
 2.๓ กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสาย ระหว่างเดือนกมุภาพันธ ์- มีนาคม ๒๕๖6  
           ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว 
 2.4 กำหนดการแข่งขัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ ์- มีนาคม ๒๕๖6  

ข้อ 3. เอกสาร หลักฐาน ประกอบการรับสมัคร 
3.๑   รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน 1 รูป  
3.๒   สำเนาบัตรประชาชนของนักกีฬา ๑ ฉบับ 

 3.3   ทีมที่ส่งเอกสารหลักฐานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้เล่นในทีมได้  
(ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นเอกสารการสมัคร ) 

ข้อ 4  ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาในการดำเนินการแข่งขัน (ฟุตซอลทีมชาย) 
 4.๑ กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)             
ซึ่งสมาคมฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 
 4.๒ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันนั้น การตัดสิน 
ของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
 4.๓ ลูกฟุตซอลที่ใช้ในการแข่งขันใช้ตามมาตรฐานสากล 
 4.๔ ทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาไม่เกิน ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๘ คน 
 4.๕ ผ ู ้ เล ่นจะต ้องสวมเส ื ้อท ี ่มี  หมายเลขประจำตนเอง (ตรงตามแผงร ูป) ซ ึ ่งได ้ส ่งรายชื่อ 
ให้คณะกรรมการ ในวันที่มาทำการแข่งขันนัดแรกของแต่ละทีมเท่านั้น ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลข
เสื้อจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันก่อนลงสนาม 
 4.๖ ทีมที่จะทำการแข่งขันทุกครั้งจะต้องมีผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนนำนักกีฬามารายงานตัวและ 
ส่งรายชื่อก่อนทำการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที   



 4.๗ ทีมใดไม่พร้อมที่จะแข่งขันหลังจากเลยกำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ 
 4.๙ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จะแบ่งเวลาการแข่งขันออกเป็น  ๒  ครึ่งๆ ละ ๑๕ นาที พักครึ่งเวลา 
ไม่เกิน ๕ นาที 
 4.๑0 นักกีฬาจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฟุตซอล และนักกีฬาจำเป็นต้อง 
สวมใส่ถุงเท้าแบบยาวพร้อมสนับแข้งลงทำการแข่งขันทุกครั้ง  
 4.๑1 หากผู้เล่นทั้งสองทีมสวมเสื้อสีคล้ายคลึงกนัยากแก่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินจำเป็นต้องเปลี่ยนสี
เสื้อ จะต้องให้ทีมที่ลงสนามเป็นทีมเยือนเปลี่ยนสีเสื้อหรือใส่เสื้อเอี๊ยมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดให้ 
 4.๑2 ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้การแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก หากเสมอกันใน
เวลาใช้วธิีการยิงลูกโทษหาทีมชนะเข้ารอบต่อไป  
 4.๑3 การแข่งขันตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศไม่มีการต่อเวลาพิเศษ (ลูกตายไม่หยุดเวลา)  
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะครองอันดับ ๓ รว่มกนั 
 4.14 นักกฬีาคนใดถูกคาดโทษใบเหลือง สะสมครบ ๒ ใบ จะถูกพักการแข่งขันในนัดต่อไปจำนวน  
๑ นัดซึ่งการถูกคาดโทษใบเหลืองสะสมโดยจะนับติดต่อกันไปถึงรอบชิงชนะเลิศ 
 4.15 นักกฬีาคนใดถูกคาดโทษใบแดงจากการไดร้ับ ใบเหลือง ๒ ใบ ในนดัเดียว จะถูกพักการแข่งขัน          
ในนัดต่อไปจำนวน ๑ นดั  
 4.16 นักกีฬาคนใดถูกคาดโทษใบแดงโดยตรงในนัดเดียว  จะถูกพักการแข่งขันในนัดต่อไป  
จำนวน ๒ นัด  

ข้อ 5 ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาในการดำเนินการแข่งขัน (วอลเลย์บอลทีมหญิง) 
        5.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์วอลเล่ย์บอลนานาชาติ  ซึ ่งสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่ง 
ประเทศไทยใช้อยู่ปัจจุบัน (ยกเว้นเรื่องความสูงของตาข่าย) 
 5.2 หมายเลขประจำตัวนักกีฬา กำหนดหมายเลข 1 – 18 และให้ติดหมายเลขประจำตัวให้ตรงกับ 
ในบัญชีรายชื่อที่สมัครไว้   
 5.3 ความสูงของตาข่าย ทีมชาย 2.43  เมตร ทีมหญิง 2.24 เมตร(อยู่ดุลพินิจของคณะกรรมการ) 
 5.4 ลูกวอลเลย์บอลแข่งขัน ใช้เบอร์ 5 ทุกรุ่น   
 5.5 คะแนนการแข่งขัน ทีมชนะ ได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ ได้ 1 คะแนน ทีมที่ไม่มาทำการแข่งขันไม่ได้
คะแนน 
 5.6 หากมีทีมที่ได้คะแนนเข้ารอบเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากเป็นวิธีตัดสิน  ทีมที่ชนะการจับสลากจะได้ 
เข้าทำการแข่งขันรอบต่อไป  
 5.7 ผลการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ ชนะ 2 ใน  3  เกม รอบชิงชนะเลิศให้ถือเกณฑ์ ชนะ 3 ใน 5 เกม 
การนับแต้ม 
 5.8 ทีมที่ได้ 25 แต้มก่อนและมีแต้มนําทีมคู่แข่งขันอยู่ 2 แต้มจะเป็นทีมชนะการแข่งขันเซตนั้น 
ถ้าทำแต้มได้ 24 แต้มเท่ากันจะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ ่งทำแต้มห่างอีกทีมหนึ่ง 2 แต้ม เช่น  
( 26-24, 27-25)   
 5.9 ในกรณีที่ได้เซตเท่ากัน 1:1 จะต้องทำการแข่งขันในเซตที่ 3 และจะแข่งขันกันเพียง 15 แต้ม และ
จะต้องมีแต้มห่างจากทีมคู่แข่งขันอย่างน้อย 2 แต้ม 

ข้อ 6 ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาในการดำเนินการแข่งขัน (เปตอง) 
 6.1 ให้ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 6.2 การจัดการแข่งขัน แบบแพ้คัดออก แล้วจับฉลาดพบกัน ถึงรอบรองชนะเลิศ 



 
 6.3 คะแนนตั้งแต่รอบแรก ถึงรอบรองชนะเลิศ ๑๑ คะแนน รอบชิงชนะเลิศ ๑๓ คะแนน 
 6.4 ทีมไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่สัญญาณเวลาที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันทีมยังลงทำการแข่งขันไม่ได้ ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์นั้น 

ข้อ 7 รางวัลในการแข่งขันฯ 
 7.๑ ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย ดังนี้ 
     -   รางวัล ชนะเลิศ   เงินรางวัล  2,0๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  
      -   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล  1,8๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
     -   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล  ๑,5๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล   
 7.๒ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ดังนี้ 
         -   รางวัล ชนะเลิศ   เงินรางวัล  2,0๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  
      -   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล  1,8๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
     -   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล  ๑,5๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล   
 7.๓ ประเภทกีฬาเปตองประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
     -   รางวัล ชนะเลิศ   เงินรางวัล  1,2๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  
      -   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล  1,0๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
     -   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล     8๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  

 
 


