
   

 
 

THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   
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 

ระเบยีบ การแข่งขันวอลเลยบ์อลชายหาด 
 “ก าแพงเพชร – ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

1. จ านวนทีมที่เข้ารับการแข่งขันและก าหนดการรับสมัคร 
 1.1 รับสมัคร ประเภทละ  24  ทีม ชาย 24 ทีม  หญิง 24 ทีม 
 1.2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี   1  กุมภาพันธ์   2566  ถึง  วันท่ี  28   กุมภาพันธ์  2566 
2. การสมัครแข่งขัน 
 2.1  สมัครได้ท่ี เวปไซด์      https://forms.gle/pLLANGDqr1G9SRRz9     เท่านั้น   
 2.2 ทีมและนักกีฬาจะต้องลงหลักฐาน ในแบบฟอร์มการสมัครให้สมบูรณ์   
           2.3 สมาคมฯ จะจัดอันดับ คะแนน  (มือวาง) และประกาศรายช่ือทีมท่ีได้สิทธิ์ลงท าการแข่งขัน  
       ในวันท่ี   1 มีนาคม  2566  ทางเว็ปไซต์สมาคมฯ            

2.4 หากทีมใดมีข้อสงสัยในการจัดอันดับคะแนน ทีมตนเอง หรือทีมอื่นๆ สามารถสอบถามได้ รายละเอียดได้ 
     ภายในวันท่ี  2  มีนาคม   2566     ได้ท่ี  (โทร. 089 – 4496 246 ) 
2.5 หาก  ไม่มี  ทีมใดสงสัยการจัดอันดับคะแนน ตามวันก าหนด ถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด 
2.6 ทีมท่ีได้สิทธิในการแข่งขัน จะต้องจ่ายเงินค่าประกันทีม จ านวน 1,000  บาท ภายในวันท่ี  3 มีนาคม 2566  
      ช่ือบัญชี   เรือเอก ธรรมทัช  กล่อมแก้ว หมายเลขบัญชี  2300516977   ธนาคารกรุงไทย   สาขาสัตหีบ 
      พร้อมกับเก็บ หรือส่งหลักฐานแสดงการโอนมาในวันประชุมทีม  หรือหลักฐานยืนยันทางไลท์ ส่วนตัว 
2.7 สมาคมฯ จะคืนเงินประกันทีม  ให้ทันทีหลังจากการ  แข่งขันนัดสุดท้ายของทีมนั้น  เสร็จส้ินลง 
2.8 ทีมท่ีได้สิทธิ์ในการแข่งขันแล้วไม่ปฏิบัติตาม (ข้อ 2.6)  ถือว่าสละสิทธิ์ ทางสมาคมฯ จะน าทีมส ารองขึ้นมาแทน 
ในกรณีทีมสมัคร เกินจ านวนท่ีก าหนด  สมาคมฯ จะพิจารณา คัดเลือกทีม จากคะแนนอันดับการวางมือทีมท่ีมีคะแนน
น้อยกว่าจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่น าการสมัคร ก่อน – หลัง มาพิจารณา) 
 2.9 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะส่งแข่งขันโดยใช้ช่ือเดียวกัน ไม่เกิน  2  ทีม 
      2.9.1 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปี หรือ  ต้อง ไม่เกิดหลังปี  พ.ศ. 2548 
      2.9.2 ทีมท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะมีคุณสมบัติ    ดังนี้ 
   2.9.2.1 ทีมที่ได้อันดับ 1- 2   
     1.  การแข่งขัน ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล (2022) รุ่นอายุ  16 ปี   รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   
  2.9.2.2 ทีมที่ได้อันดับ  1- 4   
      1. การแข่งขัน ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล (2022)  รุ่นอายุ  18 ปี  รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   
-      2. การแข่งขันพิจิตรซีเล็ค รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี    ประจ าปี 2566 
      3. การแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ  หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ    ครั้งล่าสุด 
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  4. นักกีฬาท่ีได้อันดับ 1-5  การแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชีย อายุต่ ากว่า 17 ปี 
  5. นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนทีมชาติเขา้ร่วมการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชีย อายุต่ ากว่า 19 ปี , และ  21 ปี    
 6. นักกีฬาท่ีเข้าโครงการโดยมีหนังสือรับรอง จาก กกท. หรือ สมาคมกีฬาจังหวัด     
2.10  ทีมและนักกีฬาท่ีสมัครเข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องก้น และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้   
         

 3.1 ให้นักกีฬาไปประชุมใหญ่ทางเทคนิคและจับสลาก     
  วันท่ี  8 มีนาคม   2566   เวลา  16.30  น.   ประชุมใหญ่ทางเทคนิค    
        ณ  ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร     จังหวัดพิจิตร   
  3.2 ทีมจะต้องชุดแข่งขันมาให้คณะกรรมการท าการตรวจในวันประชุมทีม 
     3.3 ทีมนักกีฬาสามารถเข้าร่วมประชุม ทีมละ   1  คน  หากทีมใดไม่เข้าร่วม จะถูกหักเงิน ทีมละ  500  บาท 
 3.4 ทีมจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ เอกสารที่แสดงตัวตน  มาแสดงกับคณะกรรมการ   ในวันประชุมทีม 
4. กติกาการแข่งขัน  
 ใช้กติกาวอลเลย์บอลชายหาดของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  (ฉบับล่าสุด) 
5.  วันที่ และสถานที่แข่งขัน 
     5.1  วันท่ี  9   มีนาคม  ถึง  วันที  13   มีนาคม   2566    ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก าแพงเพชร  (ริมปิง)  จังหวัดก าแพงเพชร  
 6. ลูกวอลเลย์บอลทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
 ใช้ลูกวอลเลย์บอลชายหาด  มิกาซ่า   
 7.รางวัลและสิทธิประโยชน์ 
 7.1 เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 
                 ชนะเลิศ         จะได้รับ ถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล ทีมละ 25,000  บาท 
   รองชนะเลิศ         จะได้รับ ถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล ทีมละ 15,000  บาท 
   อันดับ  3         จะได้รับ ถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล ทีมละ   10,000  บาท 
   อันดับ  4          จะได้รับ                   เงินรางวัล ทีมละ     6,000  บาท 

อันดับ  5 - 8          จะได้รับ                   เงินรางวัล ทีมละ     3,000  บาท 
  อันดับ  9 - 24          จะได้รับ                   เงินรางวัล ทีมละ     2,000  บาท 

7.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดท่ีพักให้กับนักกีฬาท่ีมีความประสงค์จะเข้าพัก  หลังประชุมทางเทคนิคเสร็จส้ินลง 
 7.3 ทีมท่ีไม่ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันแต่ละรอบ จะต้องส่งคืนห้องพักให้กับคณะกรรมการ ในวันถัดไป หรือทีมใดท่ี     

ประสงค์จะพักต่อ ต้องช าระค่าห้องพักเอง 
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8. การจัดอันดับทีมวาง จะพิจารณาจ านวนคะแนนของแต่ละบุคคล ตามตารางที่ก าหนดด้านล่าง  ดังนี้. 
 8.1 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังต่อไปนี้    จะได้สิทธิถือว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย   
              โอลิมปิคเกมส์   เอเช่ียนเกมส์ เอเช่ียนบีชเกมส์   ซีเกมส์   เวิลด์ทัวร์  เอเช่ียนทัวร์   
 8.2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการแข่งขัน 

อันดับท่ี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ 

 

กีฬามหาวิทยาลัย 
/ชิงแชมป์เอเชีย 

อายุ 19 และ 21 ปี 

กีฬาเยาวชน ฯ/ 
ชิงแชมป์เอเชีย 

อายุ 17 ปี 

ยูโร่เค้ก 

รอบชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย 
1 300 250 200 100 50 
2 275 225 175 75 25 
3 250 200 150 50 - 
4 225 175 125 25 - 
5 200 150 100 - - 
6 175 125 75 - - 
7 150 100 50 - - 
8 125 75 25 - - 

   
9. การได้คะแนนของการแข่งขัน ที่พบกันหมดในสาย 
 - ทีมชนะ   ได้   2  คะแนน 
 - ทีมแพ้    ได้   1  คะแนน 
 - ทีมไม่มาแข่งขัน หรือถูกปรับให้แพ้ทุกกรณี   หรือลงท าการแข่งขัน ไม่จบแมทต์  ได้  0  คะแนน 
 9.1 ถ้านับคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ใหดู้ผลการแข่งขันที่รอบผ่านมาทีมท่ีชนะจะได้อันดับท่ีดีกว่า 
 9.2 ถ้านับคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ให้ใช้การนับเซต   เซตได้จะหารด้วยเซตเสีย  ทีมท่ีมีสัดส่วนมากกว่า จะได้อันดับท่ีดีกว่า 
 9.3 ถ้านับคะแนน (9.2) ยังเท่ากัน  ให้ใช้การนับแต้ม  แต้มได้จะหารด้วยแต้มเสีย  ทีมท่ีมีสัดส่วนมากกว่า จะได้อันดับท่ีดีกว่า 
 9.4 ถ้านับคะแนน  (9.2 ,9.3) ยังเท่ากัน อีก ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อหาทีมอันดับท่ีดีกว่า 
10. การประท้วงและการลงโทษ 
 10.1นักกีฬาท่านใดไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน  จะต้องถูกหักเงิน ทีม ละ  500  บาท 
 10.2 นักกีฬาท่านใดไม่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน    จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 
      ยกเว้น มีเหตุอันสมควรและได้รับอนุญาตจากผู้แทนสมาคมฯ แล้ว 
 10.3 หากนักกีฬาท าผิดกติกาการแข่งขัน   การผิดมารยาทและการลงโทษ   จะถูกหักเงินรางวัลครั้งละ 500 บาท       
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                 โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตัดสิน 
 
 10.4 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติและระเบียบการแข่งขัน ผู้ประท้วงต้องส่งหลักฐานและเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
      มอบให้ผู้ควบคุมการแข่งขันภายใน  30 นาที หลังจากส้ินสุดการแข่งขันนัดท่ีต้องการประท้วง   ผู้แทนสมาคมฯ 
               จะต้ังคณะกรรมการตัดสินค าประท้วง และต้องด าเนินการตัดสินภายในระยะเวลาท่ีสมควร การตัดสินของคณะ 
               กรรมการชุดนี้ถือเป็นที่ส้ินสุด  
          10.4 ทีมหรือนักกีฬา จะต้องไม่ กระท าผิด  พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยการน ารูปถ่ายของนักกีฬา       
       ขึ้นเว็ปไซต์ หรือเผยแพร่ทางช่องทาง ใด ๆ เช่น โปรสเตอร์  ฯลฯ  ท่ีไม่ได้รับการอนุญาต ถือว่ากระท าความผิด 
11.. กรณีที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 เป็นสิทธิ์ของสมาคมฯ จะวินิจฉัยช้ีขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
 
    
       ประกาศ   ณ   วันท่ี  30  มกราคม  2566 
                 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


