
ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนหญิง 
ขอนคลานเกมส์ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565 

**************************************************************************************** 
เพ่ือให้การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนหญิง ขอนคลานเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และมีประสิทธิภาพ จึงควรมีกติกาและระเบียบว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลประชาชนหญิงไว้ดังนี้ 

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลประชาชนหญิง           
ขอนคลานเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันเริ่มท าการแข่งขันจนสิ้นสุดวันแข่งขัน 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบข้อบังคับอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

หมวดที่ 1 
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ 

ข้อ 4 เพื่อพัฒนากีฬาวอลเล่ย์บอลของจังหวัดสตูล ให้มีความก้าวหน้าไปสู่ระดับอื่นที่สูงขึ้นต่อไป 
ข้อ 5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีระเบียบวินัย รู้กติกา มารยาท และมีความสามัคคี 
ข้อ 6 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสตูล มีความสนใจในกีฬาวอลเล่ย์บอลให้

เกิดการตื่นตัว และให้ความส าคัญด้านกีฬา 
ข้อ 7 เพื่อให้เยาวชน และประชาชนหันมาสนใจในกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยเลี่ยงยาเสพติด 
ข้อ 8 เพื่อสร้างมาตรฐานการกีฬาวอลเล่ย์บอลของจังหวัดสตูล ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

 

หมวดที่ 2 
ว่าด้วยระเบียบการแข่งขัน 

ข้อ 9 ใช้กติกาการแข่งขันและการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอล
แห่งประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน 

ข้อ 10. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน 
ข้อ 11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมเดียวเท่านั้น หากมีผู้สมัครคน

ใด มีรายชื่อ 2 ทีม ให้ยึดผู้เล่นให้กับทีมแรกของการแข่งขัน และไม่อนุญาตเพ่ิมรายชื่อนักกีฬาในทีมหนึ่งทีมใดอีก 
นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 

ข้อ 12 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุในระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ 
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ข้อ 13 แต่ละทีมผู้เล่นต้องใส่เสื้อมีเบอร์และสีเดียวกัน ยกเว้นผู้เล่นตัวรับอิสระ 
ข้อ 14 ผู้เล่นทีมใดมาท าการแข่งขันไม่ทันเวลาก าหนด เกิน 15 นาที จะตัดสิทธิทีมนั้นเป็นแพ้ 
ข้อ 15 ประเภทการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชน

หญิง ขอนคลานเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 
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หมวดที่ 3 
ว่าด้วยหลักฐานการสมัคร 

ข้อ 16 การสมัครต้องประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ใบสมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
(2) ทะเบียนนักกีฬาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ไม่รับภาพถ่าย

เอกสาร) 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

 

หมวดที่4 
ว่าด้วยการรับสมัครทีมเข้าแข่งขัน 

ข้อ 17 ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคัดเลือกทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 12 
ทีม 

ข้อ 18 ทีมของต าบลขอนคลานจะได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมแข่งขันก่อน 
ข้อ 19 การคัดเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องหรือ

ประท้วงมิได้ 
 

หมวดที่ 5 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เล่น 

ข้อ 20 นักกีฬาต้องเป็นหญิง ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
ข้อ 21 แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลต่างต าบลหรือต่างอ าเภอไดท้ีมละไม่เกิน 2 

คน 
ข้อ 22 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นประชาชนหญิงทั่วไป อายุ 16 ปีขึ้นไปและรุ่นเยาวชน  

หญิง ของจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขันในทีมนั้นๆ 
ข้อ ๒๓ นักกีฬาต้องอยู่ในต าบลเดียวกันเท่านั้น และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตต าบลนั้นๆ          

ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันปิดรับสมัครในกรณีท่ีย้ายเข้ามา 

ข้อ 24 ไม่จ ากัดอายุนักกีฬา 
 

หมวดที่ 6 
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 

ข้อ 25 การข้ึนทะเบียนรายชื่อนักกีฬา 
         25.1 ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาแต่ละนัดได้ไม่เกินทีมละ 12 คน/ทีม 
         25.2 ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในเวลาที่ก าหนด 
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ข้อ 26 การข้ึนทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 
         26.1 เจ้าหน้าที่ประจ าทีม  ประกอบด้วย 
                 26.1.1 ผู้จัดการทีม  1  คน 
        26.1.2 ผู้ฝึกสอน  1  คน 
                 26.1.3 ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 1  คน 
                 26.1.4 เทรนเนอร์  1  คน 
                 26.1.5 แพทย์ประจ าทีม 1  คน 

 
หมวดที่ 7 

ว่าด้วยค่าสมัคร และค่าประกันทีม 
ข้อ 27 ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท 
ข้อ 28 ไม่มีค่าประกันทีม 

 
หมวดที่ 8 

ว่าด้วยวันและเวลาที่รับสมัคร 
ข้อ 29 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ กองการศึกษา องค์การ

บริหารส่วนต าบลขอนคลาน (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา               
โทร.074-710902 ต่อ 105 (นายวุฒิชัย  โสสนุย  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 ต าบลขอนคลาน           
082-7314857)  

 

 
หมวดที่ 9 

ว่าด้วยหน้าที่ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน 
ข้อ 30 ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือจับฉลากแบ่งสายและทราบรายละเอียด

ต่างๆ จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

 
หมวดที่ 10 

ว่าด้วยรางวัลการแข่งขัน 
ข้อ 31 รางวัลการแข่งขัน 

(1) ชนะเลิศ    ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม     10,000.-บาท 
(2) รองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม     7,000.- บาท 
(3) รองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม     3,000.- บาท 
(4) รองชนะเลิศอันดับ 3  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม     3,000.-  บาท 
(5) นักกีฬายอดเยี่ยม   ถ้วยรางวัล 
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หมวดที่ 11 
ว่าด้วยวิธีการแข่งขัน และระบบการแข่งขัน 

ข้อ 32 วิธีการแข่งขัน และระบบการแข่งขัน 
32.1 ใช้ระบบการแข่งขันแพ้ – ชนะ 2 ใน 3 เซต ตลอดการแข่งขัน โดยทีมที่ท าได้ 2 เซต

ก่อนเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน 
32.2 ในกรณีได้เซต (1 : 1 เซต) การแข่งขันเซตตัดสิน (เซตที่ 3) จะแข่งขันกัน 15 คะแนน 

และจะต้องมีคะแนนน าอีกทีมหนึ่งอย่างน้อย 2 คะแนน 
32.3 การแข่งขัน ก าหนดให้นับคะแนนดังนี้ 

                                      32.3.1 ชนะ 2 : 0 เซต ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
                                      32.3.2 ชนะ 2 : 1 เซต ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 
                             32.4 ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันหรือถูกปรับแพ้ เนื่องจากท าผิดกติกาการ
แข่งขัน ไม่ได้คะแนน ทีมชนะได้ 3 คะแนน 

 

หมวดที่ 12 
ว่าด้วยการด าเนินการแข่งขัน 

ข้อ 33 ทีมท่ีสมัครเข้าแข่งขันต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวันเวลา ณ สนามแข่งขันที่ได้ก าหนดไว้ ทีมใด
ไม่พร้อมที่จะลงแข่งจากเวลาที่ก าหนดไว้เกิน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ หากไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันทั้ง 2 
ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ 

ข้อ 34 การตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันทุกครั้งถือเป็นที่สุด จะอุทรณ์หรือประท้วงมิได้ 
ข้อ 35 ถ้าปรากฏว่าทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีไม่ถึง 4 ทีม ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ด าเนินการแข่งขัน 
หมวดที่ 13 

ว่าด้วยมารยาท 
ข้อ 36 ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในครั้งนั้นๆทุกกรณี 
ข้อ 37 ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 

และต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
 

หมวดที่ 14 
ว่าด้วยการประท้วง 

ข้อ 38 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ผู้แข่งขัน หรือการปฏิบัติผิดระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน 
ให้ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่แจ้งไว้ในทะเบียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือประท้วงพร้อมทั้งแนบหลักฐานและวางเงิน
ประกัน 2,000 บาท ต่อกรรมการฝ่ายเทคนิคหลังการแข่งขันภายใน 24 ชั่งโมง หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน 

ข้อ 39 การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาค าประท้วง ถือเป็นเด็ดขาด และอุทรณ์ใดๆ มิได้  
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หมวดที่ 15 
ว่าด้วยการลงโทษ 

ข้อ 40 การประท้วงหากคณะกรรมการพิจารณาค าประท้วงแล้วเป็นผล ทีมท่ีถูกประท้วงจะถูกปรับ
แพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 

ข้อ 41 หากมีกรณีเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายโชติ  ด าอ่อน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

 
 

 
 


