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ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี พ.ศ.2565 

…………………………………………………………………. 
 

ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬา เพ่ือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบ 
ครบวงจรสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการกีฬา โดยส่งเสริมการจัดให้มีกิจกรรมทางการกีฬาเชิงท่องเที่ยวและนันทนาการทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก และเป็นกีฬาที่มีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาให้เป็นอาชีพได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 
จึงดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ  รายการดั งกล่าวเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้  อาศัยอำนาจตามข้อบั งคับสมาคม 
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 หมวดที่ 3 ว่าด้วยการดำเนินกิจการสมาคม ข้อ 26.1 จึงได้กำหนด
ระเบยีบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ 
ประจำปี พ.ศ.2565” 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือคำสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ยกเลิกแล้วใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หน้า 2 
หมวดที ่1 นิยาม 

 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
1) สมาคม หมายความถึง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
2) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หมายความถึง คณะกรรมการฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพของสมาคม 
3) สโมสร หมายความถึง สโมสรที่ได้จดแจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา

อาชีพ พ.ศ.2556 
4) นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาวอลเลย์บอลของสโมสรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
5) เจ้าหน้าที่ทีม หมายความถึง ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมจากสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติ (FIVB) อย่างน้อยหนึ่งคน นักกายภาพบำบัดและแพทย์ประจำทีมที่มีใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ
วฒุิบัตร นักสถิต ิ

6) ผู้ควบคุมการแข่งขัน หมายความถึง ผู้ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้งเพ่ือทำหน้าที่ควบคุม
การแข่งขันและควบคุมการตัดสินแต่ละครั้ง 

7) ผู้ตัดสิน หมายความถึง ผู้ตัดสินที่ 1 ผู้ตัดสินที่ 2 และผู้ตัดสินสำรอง ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
แต่งตั้งเพ่ือทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน 
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หน้า 3  
หมวดที ่2 สโมสร 

 
ข้อ 6 สโมสรจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1) สโมสรสามารถใช้ชื่อจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือผู้ให้การสนับสนุน เป็นส่วน

หนึ่งของชื่อทีมโดยสโมสรนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่าง ๆ 
2) มีบุคลากรประจำสโมสรครบถ้ วน ได้แก่  ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการเงิน  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายแฟนคลับ และฝ่ายจัดเตรียมทีม 
3) สโมสรต้องวางเงินประกัน ในวันสมัครจำนวน 10,000 บาท หากไม่มีการกระทำผิดตามระเบียบ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนให้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
4) สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาไม่น้อยกว่า 12 คน และไม่เกิน 20 คน ในกรณี

ส่งรายชื่อนักกีฬามากกว่า 12 คนขึ้นไป นักกีฬาตัวรับอิสระจะต้องมี 2 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 7 คน พร้อมทั้งส่ง
สำเนาหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จดแจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ.2565                     

5) สโมสรที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการไทยแลนด์ ลีก ประจำปี พ.ศ.2566               
ไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาจากเดิมได้  ในช่วงการแข่งขันที่ 1 

กรณีท่ีจากเดิมส่งรายชื่อในการแข่งขันไม่ถึง 20 คน สามารถเพ่ิมรายชื่อนักกีฬาได้และต้องไม่เกิน 20 คน 
6) นักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ในการแข่งขันทุกทีม ไม่สามารถย้ายรายชื่อไปทีมอ่ืนได้ ในการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลอาชีพรายการไทยแลนด์ ลีก ประจำปี พ.ศ.2566 ในช่วงการแข่งขันที่ 1   
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           หน้า 4 
หมวดที ่3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

 
ข้อ 7 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) เป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่มีสัญญาจ้างในสังกัดสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสโมสรต้องส่ง

สำเนาสัญญาจ้างให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายในวันที ่15 ตุลาคม พ.ศ.2565                     
ถ้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่มีสัญญาจ้าง หรือมีแต่ซ้ำซ้อนกับสโมสรใดสโมสรหนึ่ง ให้ถือว่า

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากลงทำการแข่งขันจะทำให้ทีมถูกปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันคู่วันนั้นๆ 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาตัดสินกรณี 1) วรรคหนึ่ง และให้ผู้ควบคุมการแข่งขัน

พิจารณากรณ ี1) วรรคสอง ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
2) นักกีฬาต่างประเทศสามารถเข้าร่วมทีมได้ไม่เกิน  2 คน โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

สถานภาพนักกีฬา และการโอนย้ายของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ถูกต้อง สโมสรที่นำนักกีฬาต่างประเทศมาร่วม
ทีมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติกำหนด 

3) นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2548 กรณอีายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สามารถมีนักกีฬาเข้าร่วมทมีได้ไม่เกิน 3 คน 

4) เป็นนักกีฬาที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน โดยสมาคมหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
หมวดที ่4 หลกัเกณฑ์การพิจารณาสโมสร 

 
ข้อ 8 สโมสรจะต้องแสดงหลักฐานการจดแจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

กีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
ข้อ 9 สโมสรจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ รูปแบบและแนวทางที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด 
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หน้า 5 
 

หมวดที ่5 การดำเนินการแข่งขัน 
 

ข้อ 10 สโมสรที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยื่นความจำนงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการแข่งขนักำหนด 

ข้อ 11 ในกรณีที่สโมสรสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกินตามจำนวนทีมที่กำหนด ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ 12 เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทีมสโมสรที่ได้อันดับ 1 และ 2 ทั้งประเภทชายและหญิง ได้สิทธิ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก ในปีนั้น หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กำหนด 

ข้อ 13 กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ที่สมาคม
ประกาศใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 14 สโมสรจะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน การตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขัน 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ 15 สโมสรต้องเข้าร่วมการแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
จะต้องปรากฏตัว ณ สนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน 
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หน้า 6 

หมวดที ่6 การแข่งขันและการลงโทษ 
 

ข้อ 16 สโมสรที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ที่ทำการสมาคม 286 ห้อง 2 ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา  การกีฬาแห่ งประเทศไทย  แขวงหั วหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 โทรศัพท์                             
02-1709491-2 โทรสาร 02-170-9490 หรืออีเมล vthailandleague@gmail.com โดยการส่งอีเมลจะเป็นช่องทาง
หลัก หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ 17 การแข่งขัน 
1) ผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น ให้เป็นไปตามท่ีสมาคมกำหนด 
2) ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขันใช้ลูกวอลเลย์บอล ยี่ห้อ MIKASA รุ่น V300W 
3) ในกรณีผู้ตัดสินบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันแจ้งให้คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันทราบและดำเนินการโดยเร็ว ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
4) การตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด หากทีมไม่พอใจการตัดสิน หัวหน้าทีมมี

สิทธิที่จะบันทึกความเห็นในใบบันทึกการแข่งขันได้ และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันนำไปพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

5) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดสีเสื้อชุดการแข่งขัน ตามตารางการแข่งขันแต่ละสัปดาห์ และ
ให้สโมสรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่ให้ผู้ฝึกสอนทำหน้าที่ในนัดนั้น 

ข้อ 18 วิธีการแข่งขันและการจัดลำดับ 
1) การแข่งขันให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด 
2) ในรอบจัดอันดับ การจัดอันดับการแข่งขันของสโมสรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

- พิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ สโมสรใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 
- ถ้าจำนวนครั้งที่ชนะเท่ากันให้พิจารณาว่าทีมใดมีคะแนนดีกว่า โดยพิจารณาจาก 

  ( ชนะ 3 : 0 สโมสรที่ชนะได้ 3 คะแนน สโมสรที่แพ้ได้ 0 คะแนน ) 
  ( ชนะ 3 : 1 สโมสรที่ชนะได้ 3 คะแนน สโมสรที่แพ้ได้ 0 คะแนน ) 
  ( ชนะ 3 : 2 สโมสรที่ชนะได้ 2 คะแนน สโมสรที่แพ้ได้ 1 คะแนน ) 
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- ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหารของเซต โดยนำเซตที่ได้ทั้งหมดหารด้วย
เซตที่เสียทั้งหมด สโมสรใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 

- ถ้ายังมีผลหารของเซตเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วย
คะแนนที่เสียทั้งหมด สโมสรใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 

- ถ้ายังมีผลหารของคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้นๆ สโมสรใด
ชนะจะได้อันดับที่ดีกว่า 

ข้อ 19 การกำหนดการแข่งขัน หรือการสั่งระงับการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือสโมสรที่เข้าร่วมการ
แข่งขันที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ พิจารณา ผลการพิจารณาถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ 20 หากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น โดยมิได้ระบุไว้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้
ควบคุมการแข่งขันใช้ดุลยพินิจชี้ขาด และแจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบ 

ข้อ 21 ทีมใดที่มาถึงสนามแล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะทำการแข่งขันภายในเวลา 15 นาทีตามกำหนดการ
แข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูกปรับเป็นแพ้ หากทั้ง 2 ทีมไม่พร้อมที่จะทำการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ และถูก
ตัดคะแนนทีมละ 2 คะแนน และริบเงินประกัน 

ข้อ 22 กรณีที่ทีมใดไม่ลงทำการแข่งขัน หรือไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาออก
จากสนามแข่งขัน (Walk Out) เป็นเหตุให้การแข่งขันต้องยุติลง ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันรายงานให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันพิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด และริบเงินประกัน 

ข้อ 23 การถอนทีมระหว่างการแข่งขันจะต้องทำเป็นหนังสือโดยประธานสโมสร หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานสโมสรเป็นผู้ลงนาม สโมสรจะถูกริบเงินประกันและห้ามไม่ให้ทำการแข่งขัน
รายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสมาคมจัดขึ้นทุกประเภทเป็นเวลา 2 ปี 
  ข้อ 24 นักกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ว่าด้วย พรบ.กีฬาอาชีพ เรื่อง “การ
ล้มกีฬา” การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้หรือกระทำการหรือไม่กระทำการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต
และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพ่ือให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า หากมี
การกระทำใดๆที่ละเมิดตาม พรบ.ดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการล้มกีฬา 
ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ข้อ 25 การควบคุมการใช้สารต้องห้าม นักกีฬาที่ฝ่าฝืน กฎการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา 

หรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
โทษนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
  นักกีฬาที่ประสงค์จะใช้ยาที่เป็นสารต้องห้ามเพ่ือการรักษาทางการแพทย์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการแข่งขัน 

 

 
หมวดที ่7 การประท้วง 

 
ข้อ 26 ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงทางด้านเทคนิคการแข่งขัน 
ข้อ 27 หากมีการประท้วงด้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ควบคุมการแข่งขัน ให้คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันพิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อ 28 สโมสรที่ประท้วงจะต้องทำหนังสือพร้อมหลักฐาน และเงินประกันจำนวน 10,000 บาท ยื่นต่อ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมงหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง หากส่งเป็นโทรสารหรือทางอีเมลมาเบื้องต้น 
จะต้องส่งต้นฉบับตัวจริงพร้อมเงินประกันตามมาภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ลงนามประท้วงจะต้องเป็นประธานสโมสรหรือ
ผู้รับมอบอำนาจ 

ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับหนังสือประท้วงแล้ว ให้จัดส่งสำเนาหนังสือประท้วงนั้นให้
คู่กรณีที่ถูกประท้วงทราบ  เพ่ือชี้แจงเป็นลายลักษณ์ อักษรทันที  หากคู่กรณีที่ถูกประท้วงไม่ชี้แจงตามกำหนด 
คณะกรรมการจัดการแข่งขนัจะวินิจฉัยคำประท้วงนั้น ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

หมวดที ่8 สิทธิประโยชน ์
 

ข้อ 30 เครื่องแต่งกายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง และชุดวอร์ม ซึ่งสามารถ
ปรากฏเครื่องหมายการค้าได้ขนาดไม่เกิน 30 ตารางเซนติเมตร 

ข้อ 31 สโมสรสามารถหาผู้สนับสนุนได้โดยติดเครื่องหมายของผู้สนับสนุนบนเครื่องแต่งกายของ
นกักีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ได้ดังนี ้

1) บริเวณหน้าอกด้านขวาของเสื้อต้องมีสัญลักษณ์การแข่งขันขนาดไม่เกิน 5 x 5 ซม. ส่วนที่หน้าอก
ด้านซ้ายต้องมีตราสโมสร หรือมีโฆษณาผู้สนับสนุนตามความเหมาะสม 
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2) ด้านหลังเสื้อต้องมีหมายเลขอารบิกตั้งแต่หมายเลข 1 - 99 ขนาดสูง 20 ซม. และเหนือหมายเลขมี
ชื่อนักกีฬาตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 15 ซม. และหมายเลขอารบิกด้านหน้ากลางอกมีหมายเลข
นักกีฬา สูง 15 ซม. และท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3) กางเกงมีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนได้ตามความเหมาะสม 
4) ชุดวอร์มมีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนได้ตามความเหมาะสม 

 
หมวดที ่9 อื่น ๆ 

 
ข้อ 32 เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬา และบุคลากรที่อยู่ในความดูแลของสโมสรต้องปฏิบัติตามมาตรการ 

ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดตามประกาศแนวทางปฏิบัติ คู่มือ หรือเอกสารอื่น ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ นักกีฬา หรือบุคลากรในความ
ดูแลของสโมสรไม่ให้ความร่วมมือหรือไมป่ฏิบัติตาม ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันไม่อนุญาตเข้าในสนามแข่งขันในนัดนั้น  

ข้อ 31 หากมีกรณีใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลอาชีพรายการไทยแลนด์ ลีก ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผลการ
พิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ 
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 

 
 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ 
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบท้าย ตัวอย่างเสื้อและกางเกงในการแข่งขันของนักกีฬา (ด้านหน้า) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

• สามารถปรากฏเครื่องหมายการค้าได้ขนาดไม่เกิน 30 ตารางเซนติเมตร ในแต่ละชิ้น 

• บริเวณอ่ืน ๆ มีโฆษณาผู้สนับสนุนตามความเหมาะสม 

• สีชุดทีม แต่ละชุดควรเป็นสีที่มีความแตกต่างกัน ไม่ควรใช้โทนสีใกล้เคียงกัน เช่น สีเสื้อ-กางเกงชุดที่ 1 
สีฟ้าและสีเสื้อ-กางเกงชุดที่ 2 ไม่ควรเป็นสีน้ำเงิน  

• สีของหมายเลขควรเป็นสีที่ตัดกับสีเสื้อ ไม่ควรเป็นโทนสีเดียวกับเสื้อ เช่น สีเสื้อโทนสว่างหมายเลขควร
เป็นโทนมืด สีเสื้อโทนมืด หมายเลขควรเป็นสีโทนสว่าง 

• กางเกงมีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนได้ตามความเหมาะสม 

 

 

บริเวณหน้าอกด้านขวาของเสื้อต้องมีสัญลักษณ์ 
การแข่งขันขนาด 7.5 X 3 ซม. 

 
 
 

บริเวณหน้าอกด้านซ้ายต้องมีตราสโมสร 
ขนาดตามความเหมาะสม 

 
 
 

 

ต้องมหีมายเลขอารบิกตั้งแต่หมายเลข 1 – 25 ด้านหน้า
กลางอก สูงอย่างน้อยที่สุด 15 ซม. โดยความกว้างของ

แถบที่ทำหมายเลขต้องกว้างอย่างน้อยท่ีสุด 2 ซม. 

บริเวณด้านขวาของกางต้องมีหมายเลขอารบิกตั้งแต่
หมายเลข 1 – 99 ขนาดสูง 4 – 6 ซม. โดยความกว้าง
ของแถบที่ทำหมายเลขต้องกว้างอย่างน้อยที่สุด 1 ซม. 
 

กางเกง 
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286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 

10240, THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 

เอกสารแนบท้าย ตัวอย่างเสื้อและกางเกงในการแข่งขันของนักกีฬา (ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สามารถปรากฏเครื่องหมายการค้าได้ขนาดไม่เกิน 30 ตารางเซนติเมตร ในแต่ละชิ้น 

• บริเวณอ่ืน ๆ มีโฆษณาผู้สนับสนุนตามความเหมาะสม 

• สีชุดทีม แต่ละชุดควรเป็นสีที่มีความแตกต่างกัน ไม่ควรใช้โทนสีใกล้เคียงกัน เช่น สีเสื้อ-กางเกงชุดที่ 1 
สีฟ้าและสีเสื้อ-กางเกงชุดที่ 2 ไม่ควรเป็นสีน้ำเงิน  

• สีของหมายเลขควรเป็นสีที่ตัดกับสีเสื้อ ไม่ควรเป็นโทนสีเดียวกับเสื้อ เช่น สีเสื้อโทนสว่างหมายเลขควร
เป็นโทนมืด สีเสื้อโทนมืด หมายเลขควรเป็นสีโทนสว่าง 

• กางเกงมีเครื่องหมายของผู้สนับสนุนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

บริเวณเหนือหมายเลขต้องมีชื่อนักกีฬาตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไม่เกนิ 15 ซม. 

 

 
 
 

 

ต้องมีหมายเลขอารบิกตั้งแต่หมายเลข 1 – 99 สูงอย่าง
น้อยที่สุด 20 ซม. โดยความกว้างของแถบที่ทำหมายเลข
ต้องกว้างอย่างน้อยที่สุด 2 ซม. 

 


