
 
 

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2565  

------------- 
1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี 
ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดชลบุรี 

2.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

 ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศจังหวัดชลบุรี และ

ใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน      

3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 3.1  เป็นนักกีฬาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานศึกษา หรือที่ท างานอยู่ภายในจังหวัดชลบุรี 
 3.2  ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษเก่ียวกับสารต้องห้ามหรือถูกลงโทษทางเทคนิค 

3.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้สมัครเข้าแข่งขันในนามของสถานศึกษา หรือ ชมรมกีฬา/   

     สโมสรกีฬา โดยนักกีฬาต้องมีใบรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือชมรมกีฬา / สโมสรกีฬานั้น ๆ 

4.  การแบ่งรุ่น 2 รุ่น  (ชาย – หญิง) 

 4.1  รุ่นอายุ  13- 15 ปี    

 4.2  รุ่นอายุ  16-18  ปี 

 *** จ ำกัดกำรรับสมัครในแต่ละรุ่นไม่เกิน 10 ทีม 
 *** โรงเรียนหรือชมรมสำมำรถส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ 2 ทีม    

5.  การด าเนินการแข่งขัน 

 5.1  กติกาแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ซึ่งส านักงานพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน  (ยกเว้นความสูงของตาข่ายและเวลานอก

ทางเทคนิค  โดยแต่ละเซ็ทจะอนุญาตให้ขอเวลานอกได้ทีมละ  2  ครั้ง  ๆ  ละ  30  วินาที 

 

 



 

 5.2  ความสูงของตาข่าย 

                ชาย      หญิง 

   รุ่นอายุ  13-15  ปี   2.15  เมตร 2.15  เมตร 

   รุ่นอายุ  16-18  ปี     2.38  เมตร 2.20  เมตร 

 5.3   ลูกวอลเลย์บอลแข่งขันใช้เบอร์  5  ทุกรุ่น 

 5.4   ครูผู้ควบคุมนักกีฬา  ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วยลายมือชื่อของนักกีฬาแต่ละคน  และชื่อผู้

ควบคุมหรือครูผู้ฝึกสอนตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อเจ้าหน้าที่ใน

วันแรกที่ท าการแข่งขัน  ตามก าหนดการแข่งขันของทีมนั้น  ๆ 

 5.5  นักกีฬาทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน  หลังจากเลยก าหนดเวลาในสูจิบัตรการแข่งขันแล้ว  15  

นาที  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ไม่พร้อมที่จะแข่งขันในนัดนั้น 

 5.6  ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนดวัน เวลาในก าหนดการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขัน  48  ชั่วโมง  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะตัดสิทธิ์ให้

นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันตลอดไปหรือในปีการศึกษาต่อไปแล้วแต่กรณี 

 5.7  คะแนนการแข่งขัน 

   ทีมชนะได้      2  คะแนน       

   ทีมแพ้ได้      1  คะแนน 

   ทีมท่ีไม่พร้อมที่จะท าการแข่งขันได้    0  คะแนน 

 5.8  การแข่งขันแต่ละรอบ หากมีทีมที่ได้คะแนนเข้ารอบเท่ากันให้ใช้วิธีตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์ฯ  

เป็นวิธีตัดสิน  ทีมท่ีชนะจะได้เข้าท าการแข่งขันรอบต่อไป 

 5.9  การแต่งกาย  กางเกงนักกีฬาหญิงใช้กางเกงผ้ายืดแทนกางเกงผ้าธรรมดาขาบาน  หากนักกีฬาคนใด

หรือนักกีฬาทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย  หรือบกพร่องตามระเบียบและกติกาก าหนดไว้ให้คณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน / ผู้ควบคุมการแข่งขัน  ใช้ดุลพินิจพิจารณาห้ามนักกีฬาคนนั้นหรือนักกีฬาทีมนั้นลงแข่งขันหรือให้พักการ

แข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย  หัวหน้าทีมให้ติดแถบใต้เบอร์เสื้อกลางหน้าอก 

 5.10  ผลการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้  ชนะ  ดังนี้  

     5.10.1  ให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ 2 ใน  3 

     5.10.2  การตัดสินของกรรมการฯ  ถือเป็นสิ้นสุด 

 

 



 

6.  วิธีการจัดแข่งขัน 

 ฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม  กับจ านวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน  โดย

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจับสลากแบ่งสายและก าหนดคู่แข่งขัน 

7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
7.1 ทุกทีมต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ จะขอ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้  
7.2 ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังด าเนินการอยู่ หรือทีมใดที่เจตนาแข่งขันเพ่ือไม่ต้องการชัย

ชนะ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  พิจารณาโทษ 
7.3 นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ทาง

เจ้าภาพก าหนด (โดยปกติจะประชุมก่อนการแข่งขัน 1 วัน) หากนักกีฬาทีมใดไม่มาร่วมประชุมผู้จัดการทีม จะ
รายงานให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบเพ่ือด าเนินการตามควรกรณีต่อไป 

8.  การแต่งกายของนักกีฬา  
8.1  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมทุกทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด (2สี ที่แตกต่างกัน) และต้องน าไป

สนามแข่งขันทุกครั้งที่มีการแข่งขัน ในกรณีท่ีชุดแข่งขันเหมือนกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเปลี่ยนชุดแข่งขัน หากไม่
สามารถตกลงกันได้ ผู้ตัดสินจะทาการเสี่ยง ทีมที่แพ้การเสี่ยงจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน ถ้าไม่สามารถเปลี่ยน
ชุดแข่งขันได้ ทีมนั้นจะต้องถูกปรับเป็นไม่พร้อมในการแข่งขัน  

8.2 ชุดแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง สามารถใช้ชุดแข่งขันตามแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอล หรือ
ใช้ชุดการแข่งขัน ดังนี้  

8.3  เสื้อรัดรูปที่มีความยาวถึงบริเวณเอว  
8.4  กางเกงที่มีขา ยาวจากเป้าได้ไม่เกิน 5 ซ.ม.  

9. มารยาท 
9.1  ทุกทีมต้องยอมรับคาตัดสินของผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและ

ควบคุมการแข่งขันในครั้งนั้น 
9.2  ตลอดการแข่งขัน ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี และจะต้อง

ปฏิบัติ ตามกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลโดยเคร่งครัด  
9.3  การละเมิดกติกาจนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องถูก

ลงโทษจากคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  เทคนิคกีฬา รายงานให้คณะกรรมการด าเนินงานทราบ เพ่ือ
พิจารณาลงโทษต่อไป  

 
 
 



 

10. การประท้วง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศจังหวัด

ชลบุร ี

11.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  
ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ใช้ลูกวอลเลย์บอลที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรับรอง หรือ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 

12.  ปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินงานการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ค าตัดสินของคณะกรรมการถือ

เป็นเด็ดขาดและอุทธรณ์ไม่ได้ 

13.  รางวัลการแข่งขัน   
13.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
13.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
13.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  

------------------- 
 
 
 


