
ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
วาดวยการแขงขันกีฬาฟุตบอลองคการบริหารสวนตําบลบางสักลีก                             

คร้ังที่ 6 ประจําป 2551 
“คนบางสักยุคใหม  ตานภัยยาเสพติด  เทิดไทองคราชัน ” 

ขอ1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบางสัก วาดวยการแขงขันกฬีาฟตุบอล 
        องคการบริหารสวนตําบลบางสักลีก คร้ังท่ี 6 ประจําป 2551” 
ขอ2. ประเภทการแขงขนั 
    2.1 ประเภทเยาวชนชาย แบงเปน 2 รุน 
            2.1.1รุนเยาวชนชายอายไุมเกิน 10 ป 
            2.1.2 รุนเยาวชนชายอายไุมเกิน 13 ป 
    2.2 ประเภทประชาชนหญิงทั่วไป 7 คน 
   2.3 ประเภทประชาชนชายทัว่ไป 
ขอ3. คุณสมบตัิของผูสมัครเขาแขงขัน 
         3.1 ประเภทเยาวชนชายอายุไมเกนิ 10 ป 
                       (1) ตองไมเกิดกอน พ.ศ. 2541  

(2) (open)แตตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลบางสักเทานั้น (ไมนอยกวา 3 เดือน )          
(3) สงรายชื่อนักกฬีาทีมละไมเกิน 10 คน และตองไมนอยกวา 7 คน 
(4) นักกฬีาหนึ่งคนสามารถลงทําการแขงขันไดหนึ่งทีมเทานั้น 

3.2 ประเภทเยาวชนชายอายไุมเกิน 13 ป 
                       (1) ตองไมเกิดกอน พ.ศ. 2538  

(2) (open)แตตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลบางสักเทานั้น (ไมนอยกวา 3 เดือน )           
(3) สงรายชื่อนักกฬีาทีมละไมเกิน 10 คน และตองไมนอยกวา 7 คน 
(4) นักกฬีาหนึ่งคนสามารถลงทําการแขงขันไดหนึ่งทีมเทานั้น 

 3.3 ประเภทประชาชนหญิงทั่วไป 7 คน 
(1) (open)แตตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลบางสักเทานั้น (ไมนอยกวา 3 เดือน )           
(2) สงรายชื่อนักกฬีาทีมละไมเกิน 10 คน และตองไมนอยกวา 7 คน 
(3) นักกฬีาหนึ่งคนสามารถลงทําการแขงขันไดหนึ่งทีมเทานั้น 
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3.4 ประเภทประชาชนชายทัว่ไป 
                (1) (open)แตตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลบางสักเทานั้น (ไมนอยกวา 3 เดือน ) 

(2) สงรายชื่อนักกฬีาทีมละไมเกิน 18 คน และตองไมนอยกวา 15 คน( 1ใน 18 
แบงออกเปนประชาชนชายทั่วไป จํานวน 15 คน และอาวุโสอายุเกนิ 35 ป ขึ้นไป 
เกิด พ.ศ. 2516 ลงมา จํานวน 3 คน 
(3) 11 คนแรกตัวจริง ประชาชนชายทัว่ไป จํานวน 9 คนและอาวุโสอายุเกิน 35 ป 
จํานวน 2 คน 
(4) นักกฬีาหนึ่งคนสามารถลงทําการแขงขันไดหนึ่งทีมเทานั้น 

ขอ4. กําหนดการและสถานที่รับสมัคร 
           4.1 รับสมัคร  ระหวางวันที่  3 -  7    มีนาคม  2550 
           4.2 รับสมัคร  ณ. องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวดัตรัง 
           4.3 หลังจากหมดรับสมัครแลวจะไมรับสมัครอีก 
ขอ5. หลักฐานการรับสมัคร 
            5.1 แผงรูปตามแบบที่กําหนด 
            5.2ใบสมัครตามแบบที่กําหนด 
           5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ยกเวน รุนประเภทเยาวชน 
            5.4 สําเนาทะเบียนบาน  
              5.5 เงินคาสมัครทีม 
         - รุนประเภทเยาวชนชายอายุไมเกิน 10 ป  คาสมัครทีม 500  บาท  คาประกันทีม  300  บาท 
         - รุนประเภทเยาวชนชายอายุไมเกิน 13 ป  คาสมัครทีม500 บาท  คาประกันทีม  300  บาท 
         - รุนประเภทประชาชนชายทั่วไป  คาสมัครทีม 500 บาท  คาประกนัทีม  500  บาท          
         - รุนประเภทประชาชนหญิงทั่วไป 7 คน ไมเสียคาสมัครทีมและคาประกันทีม   
           หมายเหตุ * ทุกรุนประเภทใบเหลอืงปรับ 50 บาท ใบแดงปรับ 100 บาท 

* หากเงินประกันทีมไมพอเหลือหัก ใหผูจดัการทีมหรือผูฝกสอนตองวางเงินคา                                 
ประกันทีมเพิม่ จํานวน 500 บาท ไมวางเพิม่จะไมอนุญาตใหทําการแขงขันตอไป 

ขอ6. วัน เวลา และสถานที่แขงขนั 
        6.1 แขงขันระหวางวันที ่ 25  มีนาคม ถึง 11  เมษายน 2551 
         6.2 แขงขัน ณ. สนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
ขอ7. การจัดการแขงขัน 

7.1 การแขงขันในรอบแรกใชวิธีการแขงขนัแบบพบกันหมดใหทีมที่มคีะแนนเปนที่ 1 และ 
ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 เขาไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศทุกรุน 
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7.2 วิธีดําเนนิการจัดการแขงขันและกรณอ่ืีนๆที่ไมไดกลาวไวในระเบยีบนี้ใหอยูในดุลพินิจ  

ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
7.3 กติกาการแขงขัน 

       * กติกาการแขงขันนอกจากที่ระบุไวในระเบียบนี้ใหใชกติกาการแขงขันฟุตบอล 
ของสหพันธฟตุบอลนานาชาติ (ฟฟา) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
และสํานักงานพัฒนากฬีาและนันทนาการใชอยูในปจจุบนั 
   * กติกาการแขงขันนอกจากที่ระบุไวในระเบียบนี้ใหใชกติกาการแขงขนัฟุตบอล 
 7 คน ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภและสํานักงานพฒันากีฬาและนันทนาการใชอยูในปจจุบนั 

* ในการแขงขนัรอบชิงชนะเลิศจากผลการแขงขันเสมอกนัในเวลาปกตใิหหาทีม 
ชนะโดย การเตะลูก ณ.จุดเตะโทษ 

      * นักกฬีาหนึ่งคนสงรายชื่อเขาแขงขันไดเพียง 1 ทีม  
      * ในกรณีเกดิปญหาที่มิไดระบุไวในระเบยีบนี้การวินิจฉัยใหเปนหนาที่ของ 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
ขอ8. ขอปฏิบตัิในการแขงขนั 
          8.1 การสงชื่อผูเลนในการแขงขัน ตองสงรายชื่อและหมายเลขผูเลนใหตรงกับหลักฐานที่
สงในวันสมัคร พรอมลายมือช่ือของผูฝกสอนและผูจัดการทีมตามแบบฟอรมที่กําหนดใหตอ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันผูที่มาหลังจากสงรายชื่อแลวไมมีสิทธิ์ที่จะทําการแขงขัน 
             8.2 หากทีมใดไมพรอมที่จะลงสนามแขงขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาเริม่แขงขันไปแลว 15 
นาทีใหปรับทมีนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และในการแขงขันแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเลน
ไมนอยกวา 7 คน 
             8.3 การแตงกายของผูเลน ตองแตงกายใหเรียบรอยและตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลน
ตั้งแตหมายเลข 1-18 เทานั้นโดยติดทางดานหลังใหชัดเจน สีของหมายเลขตองเปนสีตัดกับเสื้อและ
หมายเลขนั้นตองตรงกับบัญชีที่สงรายชื่อ สีเสื้อของผูรักษาประตูตองแตกตางจากสีเสื้อของผูเลนทั้ง 
2 ทีม 
             8.4 ผูเลนที่ถูกคาดโทษใบเหลืองจากผูตัดสินมาแลว 2 คร้ัง จะติดตอกันหรือไมก็ตาม หาม
ลงทําการแขงขันครั้งตอไป 1 คร้ัง หรือมากกวานั้นและอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแกกรณีโดย
คณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา 
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8.5 ผูเลนที่ถูกไลออกใบแดง หามลงทําการแขงขันครั้งตอไป 1 คร้ังหรือมากกวานั้นอาจ 
พิจารณาโทษตามควรแกกรณีโดยคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา 
             8.6 การเปลี่ยนตัวผูเลนในระหวางการแขงขัน ใหเปลีย่นตัวผูเลนไดทีมละ 3 คน รวมทั้ง
ผูรักษาประต ูยกเวนอาวุโส จํานวน 3 คน เปล่ียนตัวไดตลอดเวลา ในระหวางอาวุโสเทานั้น 
             8.7 ผูเลนทุกคนตองสวมเสื้อไวในกางเกงตลอดเวลาการแขงขัน ถาผูเลนนําเสื้อออกนอก
กางเกงผูตัดสินสามารถสั่งใหผูเลนคนนั้นปรับปรุงแกไขไดทันที ถายงัไมปฏิบัติตามจะถูกสั่งให
ออกไปนอกสนามแขงขัน เพื่อแกไขใหถูกตองและจะกลับเขามาอีกครั้ง เมื่อบอลอยูนอกการเลน 
และผูตัดสินอนุญาต 
             8.8 ผูเลนทุกคน ตองใสสนับแขงไวในถุงเทายาวทีด่ึงขึ้นมาใตเขา ถาผูตัดสินตรวจพบวาผู
เลนคนใด ไมสวมสนับแขงหรือไมดึงถุงเทา ใหยาวถึงใตเขาจะถูกสั่งใหออกไปนอกสนามแขงขัน 
เพื่อแกไขใหถูกตองละจะกลบัเขามาไดอีกครั้ง เมื่อลูกบอลอยูนอกการเลนผูตัดสินอนุญาต 
ขอ9. การประทวง 
 9.1 การตัดสินของกรรมการตัดสิน ถือเปนเด็ดขาด 
 9.2 ใหทีมทุกทีมสามารถประทวงทีมอ่ืนๆ ไดในเฉพาะการแขงขันรอบแรกเทานัน้ 
 9.3 การประทวงคุณสมบัติของผูเลน ใหประทวงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแนบ
หลักฐานและเงินประกันการประทวง จํานวน 1,000 บาท ตอประธานคณะกรรมการจดัการแขงขัน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากการแขงขัน 
 9.4 หากคณะกรรมการพิจารณาการประทวงแลวเปนผล ถาผูที่ถูกประทวงนั้นลงแขงขันใน
แตละครั้งที่ผานมา ทีมที่ถูกประทวงจะถูกปรบัเปนแพทกุครั้งที่ทําการแขงขันผานมา และริบเงิน
ประกันทีมและอาจถูกพจิารณาโทษจากคณะกรรมการจดัการแขงขัน ตามควรแกกรณีพรอมทั้งคืน
เงินประกนัการประทวงใหแกผูประทวงทนัที 
 9.5 หากคณะกรรมการพิจารณาแลว การประทวงไมเปนผล คณะกรรมการจัดการแขงขัน
จะริบเงินประกันการประทวงทันที 
 9.6 การประทวง ใหทมีคูแขงขันในครั้งนัน้ๆ เทานั้น เปนผูมีสิทธิ์ประทวงได 
ขอ10. การรักษามารยาท 
         10.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจตัดสิทธิ์ทีมที่ไมปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน
และประพฤตผิิดมารยาทของนักกฬีาออกจากการแขงขนั ตลอดจนทมีที่ไมมาทําการแขงขันตาม
รายการโดยไมไดแจงใหฝายจัดการแขงขนัทราบหรือมีเหตุผลอันควร พรอมปรับเงินประกันทีม 
         10.2 ผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกฬีาตองยอมรับการตัดสินของ ผูตัดสินทุกกรณ ี
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         10.3 นักกฬีาทีป่ระพฤติตนไมเหมาะสมกับการเปนนกักฬีาที่ดี ฝายจัดการแขงขันจะสงวน
สิทธิ์ไมใหลงทําการแขงขันและตลอดการแขงขัน 
ขอ11. ระยะเวลาการแขงขัน 
           11.1 ประเภทเยาวชน รุนอายไุมเกิน 10 ป การแขงขันแบงออกเปน 2 คร่ึงๆ ละ 20 นาที พัก
ระหวางครึ่ง 5 นาที 

11.2 ประเภทเยาวชน รุนอายไุมเกิน 13 ป การแขงขันแบงออกเปน 2 คร่ึงๆ ละ 20 นาที พัก
ระหวางครึ่ง 5 นาที 
  11.3 ประเภทประชาชนหญงิทั่วไป 7 คน การแขงขันแบงออกเปน 2 คร่ึงๆ ละ 20 นาที พัก
ระหวางครึ่ง 5 นาที 
          11.4 ประเภทประชาชนชายทั่วไป การแขงขันแบงออกเปน 2 คร่ึงๆ ละ 35 นาที 
พักระหวางครึง่ 10 นาที 
ขอ12. การนับคะแนนการแขงขัน 
           12.1      ชนะ   ได   3   คะแนน 
           12.2      แพ     ได   0   คะแนน 
           12.3      เสมอ  ได   1   คะแนน 
ขอ13. รางวัลการแขงขนั 
           13.1 ประเภทเยาวชน เยาวชนรุนอายุไมเกนิ 10 ป 
                 * ชนะเลิศ           เงินสนับสนุนบํารุงทีม      1,500    บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 1   เงินสนับสนุนบํารุงทีม 1,000 บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบํารุงทีม  500   บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
          

 13.2 ประเภทเยาวชน เยาวชนรุนอายุไมเกนิ 13 ป 
                 * ชนะเลิศ           เงินสนับสนุนบํารุงทีม     1,500     บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 1   เงินสนับสนุนบํารุงทีม 1,000 บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบํารุงทีม  500   บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
   

13.3 ประเภทประชาชนหญงิทั่วไป 7 คน 
                 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม     1,500   บาท     พรอมถวยเกียรตยิศ 
                 * รองชนะเลิศอันดับที่ 1   เงินสนับสนุนบาํรุงทีม 1,000 บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
                 * รองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบาํรุงทีม   500  บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
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13.4 ประเภทประชาชนชายทั่วไป 

                 * ชนะเลิศ                      เงินสนับสนุนบํารุงทีม  4,000  บาท    พรอมถวยเกยีรติยศ 
                * รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินสนับสนุนบาํรุงทีม  3,000 บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
                 * รองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบาํรุงทีม  1,000 บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
               
ขอ14. การประชุมชี้แจง 
              - ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนจับลากแบงสายการแขงขัน  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบาง
สัก  ในวันท่ี     มีนาคม  2551 เวลา  14.00น.
ขอ 15  อ่ืน ๆ 
 (1)  กรณีเกิดอบุัติเหตุหรือผูเลนไดรับบาดเจ็บในระหวางการแขงขันคณะกรรมการศูนย
พัฒนากฬีาตําบลจัดการแขงขันและองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 (2)  คณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลจดัการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
                                      
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  22 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่ 22  กุมภาพันธ  พ.ศ.2551 

       

                 (นายเชษฐ         สุวรรรณสุข) 
                                                                        ประธานคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตาํบลบางสัก 
        

 
         

 
 
 
 



ใบสงรายชื่อ นักกีฬา ฟุตบอล คูพิเศษ 
การแขงขันฟุตบอล บางสักลีก ครั้งที ่5 ประจําป 2550 

ทีมคณะกรรมการกีฬา  อบต´บางสักแขงขันกับ   ทมี........................................ 
ประจําวัน.................ที่.............เดือน..............พ.ศ. 2550 รอบ........ประเภท......................   
หมายเลข ชื่อ-สกุล ลงเลน สํารอง ลายมือชื่อ 

1 นายสุวิทย      ทองชนะ    
2 นายนิพันธ     ภิรมทอง    
3 นายอดุลย     กลัดอยู    
4 นายนิกร        แกวงาม    
5 นายสมพงค   ดับพันธ    
6 นายโสภณ    ดําแกวหลอ    
7 นายสุชาติ   หนูแกว    
8 นายสามารถ    ยูโสะ    
9 นายวิสิทธิ์      รอดริน    

10 นายสมหมาย    ทองนวล    
11 นายวิสิน      ทองนวล    
12 นายเชษฐ     สุวรรณสุข    
13 นายสมจิตร   ลาวเพ็ชร    
14 นายสมคิด   ศรีปลอง    
15 นายวิชัย    เกตุทองดี    
16 นายประทีป    สังขทอง    
17 นายยุทธนนท  กวางทะวาย    
18 นายวชิระ     อุยสุย    

 
หัวหนาทีมหมายเลข............. 
ลงชื่อ.....................................                                                       ลงชื่อ............................................. 
                  ผูฝกสอน                                                                                           ผูจัดการทีม 



ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
วาดวยการแขงขันกีฬาเปตององคการบริหารสวนตําบลบางสักลีก                             

คร้ังที่ 6 ประจําป 2551 
คนบางสักยุคใหม  ตานภัยยาเสพติด  เทิดไทองคราชัน ” 

1.ขอบังคับการแขงขนัเปตอง 
 1.1 ใหใชขอบงัคับคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลบางสัก วาดวยการแขงขันกฬีา    
บางสักลีก พ.ศ. 2551 
 1.2 ใหใชกติกาสากลการแขงขันเปตองของสหพันธเปตองนานาชาต ิ
2. คุณสมบัตผิูมีสิทธิแขงขัน 
 2.1 ตองมีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานในตาํบลบางสัก ( ไมนอยกวา 3 เดือน ) 
3. ประเภทการแขงขนั 
 3.1 ประเภททมีชาย 3 คน  ( ใชลูกเปตองคนละ 2 ลูก ) 
 3.2 ประเภททมีหญิง 3 คน ( ใชลูกเปตองคนละ 2 ลูก ) 
4. การสงทีมเขาแขงขัน 
 4.1 ประเภททมีชาย 4 คน ใหสงหมูบานละ 1 ทีม 

4.1 ประเภททมีหญิง 4 คน ใหสงหมูบานละ 1 ทีม 
5. กําหนดการและสถานที่รับสมัคร 
           5.1 รับสมัคร  ระหวางวันที่  3 - 7   มีนาคม 2551 
           5.2 รับสมัคร  ณ. องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกนัตัง จังหวดัตรัง 
           5.3 หลังจากหมดรับสมัครแลวจะไมรับสมัครอีก 
6. วัน เวลา และสถานที่แขงขัน 
        6.1 แขงขันระหวางวันที ่     มีนาคม ถึง      มีนาคม 2551 
         6.2 แขงขัน ณ. สนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
7. การจัดการแขงขนั 
 7.1 ประเภททมีชายและทีมหญิง  ทีมละ 3 คน 
      - จัดใหมีการแขงแบบพบกันหมด 
      - ทีมที่มีคะแนนที่ 1,2 และ 3 ไดอันดับ 1,2 และ 3 ตามอันดับ 
 7.2 การคิดคะแนน 
        ทีมชนะได   2   คะแนน 
        ทีมแพได     0   คะแนน 



-2- 
 7.3 กรณีที่คะแนนเทากัน ใชวิธีการจับฉลาก 
 7.4 การแขงขันแบบ 2 ใน 3 ทีมที่ชนะ 2 เกมสกอนถือวาชนะและใชเกมสละ 11 คะแนน   
 7.5 นักกฬีาทีท่ําการแขงขันใหตัดสินการแขงขันกันเอง 
8. การประทวง 
 8.1 ขอบังคับคณะกรรมการศูนยพัฒนากฬีาตําบล พ.ศ. 2551 
9. รางวัล 
 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม       700   บาท      พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลศิอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   500  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   300  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ               
10. อ่ืน ๆ 
 10.1กรณีเกดิอบุัติเหตุหรือผูเลนไดรับบาดเจ็บในระหวางการแขงขันคณะกรรมการศูนย
พัฒนากฬีาตําบล จัดการแขงขันและองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 10.2คณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลจดัการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่  22  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่ 22  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551   

 

               (นายเชษฐ         สุวรรรณสุข) 
                     ประธานคณะกรรมการศูนยพฒันากีฬาตําบลบางสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
วาดวยการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลองคการบริหารสวนตําบลบางสักลีก                             

คร้ังที่ 6 ประจําป 2551 
“คนบางสักยุคใหม  ตานภัยยาเสพติด  เทิดไทองคราชัน ” 

1.ขอบังคับการแขงขนัวอลเลยบอล 
 1.1 ใหใชขอบงัคับคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลบางสัก วาดวยการแขงขันกฬีา   บาง
สักลีก พ.ศ. 2551 
 1.2 ใหใชกติกาการแขงขันกฬีาวอลเลยบอล ของสหพันธวอลเลยบอลระหวางประเทศ ซ่ึง
สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยประกาศใชในปจจบุัน 
2. คุณสมบัตผิูมีสิทธิแขงขัน 
 2.1 ตองมีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานในตาํบลบางสัก ( ไมนอยกวา 3 เดือน ) 
3. ประเภทการแขงขนั 
 3.1 ประเภททมีผสม ชาย-หญิง จํานวนชาย 5 คน และ หญิง 5 คน 
 4. กําหนดการและสถานที่รับสมัคร 
           4.1 รับสมัคร  ระหวางวันที่ 3 – 7   มีนาคม 2551 
           4.2 รับสมัคร  ณ. องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวดัตรัง 
           4.3 หลังจากหมดรับสมัครแลวจะไมรับสมัครอีก 
5. วัน เวลา และสถานที่แขงขัน 
        5.1 แขงขันระหวางวันที ่    มีนาคม ถึง     เมษายน 2551 
         5.2 แขงขัน ณ. สนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
6. วิธีการแขงขัน 
 6.1 แตละหมูบานสงทีมเขาแขงขันประเภทละ 1 ทีม และสงรายชื่อผูเขาแขงขันไดไมเกิน 
10 คน 
 6.2 รอบแรกแบงเปน 2 สาย แขงขันแบบพบกันหมดในแตละสายใชระบบชนะกนั 2 ใน 3
เซต ทีมที่ชนะเปนอันดับที่ 1 และ 2 ของแตละสายเขารอบรองชนะเลิศ  ถาคะแนนเทากันใชวิธีการ
จับฉลากหาที่ 1 และที่ 2 
 * รอบรองชนะเลิศ  ทําการแขงขันดังนี ้
                                 ที่ 1 สาย A พบกับที่ 2 B 
                                              ที่ 1 สาย B พบกับที่ 2 A 
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* รอบชิงชนะเลิศ    ทําการแขงขันดังนี ้

                                              ผูแพในรอบรองชนะเลิศใหแขงขันชิงที่ 3 
                                              ผูชนะในรอบรองชนะเลิศใหแขงขันชิงชนะเลิศ 
 6.3 การคิดคะแนน 
       ทีมชนะได  2  คะแนน 
       ทีมแพได    0  คะแนน 
7. รางวัล 
 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม     1,500   บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   1,000  บาท  พรอมถวยเกียรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   500  บาท      พรอมถวยเกียรติยศ           
8. การประทวง 
 8.1 ขอบังคับคณะกรรมการศูนยพัฒนากฬีาตําบล พ.ศ. 2551 
9.  อ่ืน ๆ 
 9.1 กรณเีกิดอบุัติเหตุหรือผูเลนไดรับบาดเจ็บในระหวางการแขงขันคณะกรรมการศูนย
พัฒนากฬีาตําบลจัดการแขงขันและองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 9.2 คณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลจดัการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่ 22  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 

 

                                                                                           (นายเชษฐ         สุวรรรณสุข) 
           ประธานคณะกรรมการศูนยพัฒนากฬีาตําบลบางสัก 
 
 
 

 



ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
วาดวยการแขงขันกีฬาตะกรอองคการบริหารสวนตําบลบางสักลีก                             

คร้ังที่ 6 ประจําป 2551 
“ คนบางสักยุคใหม  ตานภัยยาเสพติด  เทิดไทองคราชัน ” 

1.ขอบังคับการแขงขนัตะกรอ 
 1.1 ใหใชขอบงัคับคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลบางสัก วาดวยการแขงขันกฬีา   บาง
สักลีก พ.ศ. 2551 
 1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอแหงเอเชีย ซ่ึงสมาคม เซปกตะกรอแหง
ประเทศไทย และกรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน 
2. คุณสมบัตผิูมีสิทธิแขงขัน 
 2.1 ตองมีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานในตาํบลบางสกั ( ไมนอยกวา 3 เดือน ) 
 2.2 ตัวผูเลนที่เคยเลนตะกรอพระยารัษฏาเกมสและตะกรอลอยกระทง ใหผูเลนไดหมูบาน
ทีมละ 1 คน 
3. ประเภทการแขงขนั 
 3.1 ประเภท ประชาชนชายทัว่ไป 
 4. กําหนดการและสถานที่รับสมัคร 
           4.1 รับสมัคร  ระหวางวันที่ 3 – 7    มีนาคม 2551 
           4.2 รับสมัคร  ณ. องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวดัตรัง 
           4.3 หลังจากหมดรับสมัครแลวจะไมรับสมัครอีก 
5. วัน เวลา และสถานที่แขงขัน 
        5.1 แขงขันระหวางวันที ่    มีนาคม ถึง     เมษายน 2551 
         5.2 แขงขัน ณ. สนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
6. วิธีการแขงขัน 
 6.1 แตละหมูบานสงทีมเขาแขงขันประเภทละ 1 ทีม และสงรายชื่อผูเขาแขงขันไดไมเกิน 5 
คน 
 6.2 รอบแรกแบงเปน 2 สาย แขงขันแบบพบกันหมดในแตละสายใชระบบชนะกนั 2 ใน 3
เซต ทีมที่ชนะเปนอันดับที่ 1 และ 2 ของแตละสายเขารอบรองชนะเลิศ  ถาคะแนนเทากันใชวิธีการ
จับฉลากหาที่ 1 และที่ 2 
 * รอบรองชนะเลิศ  ทําการแขงขันดังนี ้
                                 ที่ 1 สาย A พบกับที่ 2 B 
                                              ที่ 1 สาย B พบกับที่ 2 A 
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* รอบชิงชนะเลิศ    ทําการแขงขันดังนี ้

                                              ผูแพในรอบรองชนะเลิศใหแขงขันชิงที่ 3 
                                              ผูชนะในรอบรองชนะเลิศใหแขงขันชิงชนะเลิศ 
 6.3 การคิดคะแนน 
       ทีมชนะได  2  คะแนน 
       ทีมแพได    0  คะแนน 
7. รางวัล 
 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม     1,000   บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   600  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   400  บาท      พรอมถวยเกียรติยศ           
8. การประทวง 
 8.1 ขอบังคับคณะกรรมการศูนยพัฒนากฬีาตําบล พ.ศ. 2551 
9. อ่ืน ๆ 
 9.1  กรณีเกดิอบุัติเหตุหรือผูเลนไดรับบาดเจ็บในระหวางการแขงขันคณะกรรมการศูนย
พัฒนากฬีาตําบลจัดการแขงขันและองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 9.2  คณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลจดัการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2551 

 

                                                                                        
  (นายเชษฐ         สุวรรรณสุข) 

      ประธานคณะกรรมการศูนยพัฒนากฬีาตําบลบางสัก 
 

 
 



 
การคืนเงินคาประกันทีม 

การแขงขนัมหกรรมกีฬายาเสพติด “คนบางสักยคุใหม  ตานภัยยาเสพติด  เทิดไทองคราชัน 
ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม ถึง 11 เมษายน2550 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

 
ท่ี ประเภทการแขงขนั ชื่อ 

หมูบาน 
ใบ   

เหลือง 
ใบแดง จํานวนเงิน

คงเหลือ 
ผูรับ
เงิน 

1 -ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป 
-ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 
-ประเภทอาวุโส 
-ประชาชนชายทั่วไป 

ม.1     

2. -ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป 
-ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 
-ประเภทอาวุโส 
-ประชาชนชายทั่วไป 

ม.2     

3. -ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป 
-ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 
-ประเภทอาวุโส 
-ประชาชนชายทั่วไป 

ม.3     

4. -ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป 
-ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 
-ประเภทอาวุโส 
-ประชาชนชายทั่วไป 

ม.4     

5. -ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป 
-ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 
-ประเภทอาวุโส 
-ประชาชนชายทั่วไป 

ม.5     

6. -ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป 
-ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 
-ประเภทอาวุโส 
-ประชาชนชายทั่วไป 

ม.6     



 
เงินรางวัลการแขงขนักีฬา บางสักลีก คร้ังท่ี 6 ประจําป 2551 

กีฬาฟุตบอล 
        1 ประเภทเยาวชน เยาวชน รุนอายุไมเกิน 10 ป 
                 * ชนะเลิศ           เงินสนับสนุนบํารุงทีม      1,500    บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 1   เงินสนับสนุนบํารุงทีม 1,000 บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบํารุงทีม  500   บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
        2 ประเภทเยาวชน เยาวชน รุนอายุไมเกิน 13 ป 
                 * ชนะเลิศ           เงินสนับสนุนบํารุงทีม     1,500     บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 1   เงินสนับสนุนบํารุงทีม 1,000 บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
                 * รองชนะเลศิอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบํารุงทีม  500   บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
 3 ประเภท ฟตุบอลหญิง 7 คน 
                 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม     1,500   บาท     พรอมถวยเกียรตยิศ 
                 * รองชนะเลิศอันดับที่ 1   เงินสนับสนุนบาํรุงทีม 1,000 บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
                 * รองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบาํรุงทีม   500  บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
              4 ประเภทประชาชนชายทัว่ไป 
                 * ชนะเลิศ                      เงินสนับสนุนบํารุงทีม  4,000  บาท    พรอมถวยเกยีรติยศ 
                * รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินสนับสนุนบาํรุงทีม  3,000 บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
                 * รองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินสนับสนุนบาํรุงทีม  1,000 บาท  พรอมถวยเกียรตยิศ 
กีฬาวอลเลยบอลผสมชาย-หญิง 

* ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม     1,500   บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   1,000  บาท  พรอมถวยเกียรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   500  บาท      พรอมถวยเกียรติยศ           
กีฬาเปตอง 
 1. ประเภททีมชาย 3 คน   
 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม       700   บาท      พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   500  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   300  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ               
 2. ประเภททีมชาย 3 คน   
 * ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม       700   บาท      พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   500  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   300  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
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กีฬาตะกรอ     
* ชนะเลิศ                 เงินสนบัสนุนบํารุงทีม     1,000   บาท        พรอมถวยเกยีรติยศ 

              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 1   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   600  บาท  พรอมถวยเกยีรติยศ 
              * รองชนะเลิศอันดบัที่ 2   เงินสนบัสนุนบํารุงทีม   400  บาท      พรอมถวยเกียรติยศ           
          
 
 
 
 
 
 


