


 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬา 

“โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 

1. ประเภทการแข่งขัน  
1.1 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด) 
1.2 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด) 
1.3 วอลเลย์บอลหญิง  
1.4 ตะกร้อชาย  
(กีฬาทั้ง 4 ประเภท ตัดสินตามกติกาสากลในการแข่งขัน) 

2. การรับสมัครและรับโปรแกรมการแข่งขัน  
2.1 ยื่นใบสมัครได้ท่ี สำนักปลัด (งานการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เริ่มรับสมัครตั้งแต่

วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่เสียค่าสมัคร ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0 4270 4770 
หรือนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 09 5669 1585 ในวันและเวลาราชการ 

2.2 ประชุมผู ้จ ัดการทีมจับสลากแบ่งสายและยืนยันรายชื ่อนักกีฬา ว ันที่  10 มีนาคม 2566              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

2.3 ประกาศตารางการแข่งขันแต่ละประเภท วันที่ 14 มีนาคม 2566  

3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 3.1 ฟุตบอลชาย 7 คน  รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด) 
 3.2 ฟุตบอลชาย 7 คน  รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด) 

1. ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 10 คน 
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 2 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1 คน 
- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

3. กติกาการแข่งขัน นอกจากระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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  4. ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทำการแข่งขันภายใน 
15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการ
แข่งขัน 

5. ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทำการแข่งขันให้ทันตามกำหนดการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษ ห้ามแข่งขันในรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ทั้งหมด (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา) 

6. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัคร ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในกำหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง 

7. ก่อนทำการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคนจะต้องรับการตรวจแผงรูปที่ยื่นไว้ 
8. นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นสำรอง 
9.  กำหนดเวลาการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ   ละ 15 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  10 นาที 
10. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ทุกทีมจะต้อง

นำมาเอง 
11. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน รวมผู้รักษา

ประต ู
  12. รอบแรกแบ่งสายในแต่ละสาย แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได้  3 คะแนน  เสมอได้       

1 คะแนน  แพ้ได้ 0 คะแนน คัดเอาคะแนนที่ 1 และ ที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป  (ในกรณีคะแนนเท่ากัน    
จะจับสลากเพ่ือหาทีมเข้ารอบ) ในรอบท่ี 2 และรอบต่อ ๆ ไปถ้าเสมอกันในเวลาการแข่งขันให้ยิงจุดโทษ  

13. สนามแข่งขัน 
- สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

(หากมีปัญหาอื ่นใดที ่ไม่ได้ระบุไว ้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ          
จัดการแข่งขัน) 

14. นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง  ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง 
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 2 ครั้ง 

15. ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขันให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 

16. กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ทั ้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที 

17. ในการเตะจุดโทษเพ่ือหาผู้ชนะให้เตะโทษ ณ จุดเตะโทษทีม ละ 3 คน 
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 3.3 วอลเลย์บอลหญิง  
1. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 10 คน  
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 2 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1 คน 
- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

   3. โดยแข่งขันแบบแพ้คัดออกเอา 4 ทีมแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ        
(ตามตารางการแข่งขัน) 
   4. การนับคะแนน 
               - นับคะแนนแบบแรลลี ่พอยต์ หรือนับทุกลูกที ่ลูกตาย ชนะคะแนนที่ 25 คะแนน          
ถ้าทีมเสมอกันที่คะแนน 24  คะแนน จะต้องห่างกัน  2 คะแนน  เช่น 26 : 24 , 27 : 25 เป็นต้น 
                     -  แข่งขัน 2 ใน 3 เช็ต ในเช็ตแรกและเซ็ตที่สองให้ใช้ระบบ  25  คะแนน  และถ้ า
เสมอให้ตัดสินด้วยเซ็ตที่สามด้วยระบบ  15 คะแนน คะแนนถึง 8 คะแนน ต้องเปลี่ยนแดน 
  5. การขอเวลานอก  
          -  เซตละ 2 ครั้งๆละ 30 วินาที 
          -  เวลานอกพิเศษได้เซตละ 2 ครั้งๆละ  1 นาที ที่คะแนนที่  8 และ 16 
  6. การเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนได้ตลอดเวลา  โดยเปลี่ยนเป็นคู่ในแต่ละเซตยกเว้นตัวฟรี 

7. สนามแข่งขัน 
- สนามวอลเลย์บอลองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจร ิญศิลป์            

จังหวัดสกลนคร(หากมีปัญหาอื ่นใดที ่ไม่ได้ระบุไว้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู ่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน) 

8. ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขัน   
ครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 

9. กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที 

 3.4 ตะกร้อชาย  
1. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน  
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 2 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1 คน 
- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

   3. โดยแข่งขันแบบแพ้คัดออกเอา 4 ทีมแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ                 
(ตามตารางการแข่งขัน) 
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   4. การนับคะแนน 
               - ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหรือฝ่ายรับก็ตาม เมื่อมีการทำผิดกติกาเกิดขึ้น ( fault )     
ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนนทันทีและจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อไป 

   - ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซตจะต้องทำคะแนนได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนน
เท่ากันที่ 20 : 20 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนนและคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน เมื่อคะแนน    
20 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่”  ไม่เกิน 25 แต้ม 

   - การแข่งขันจะต้องชนะกัน 2 เซต โดยมีการพักระหว่างเซต 2 นาที 

   - ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซต จะต้องทำการแข่งในเซตที่ 3 ซึ่งเรียกว่า “ไทเบรค” 
โดยแข่งขันกัน 15 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 14 : 14 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนน
สูงสุดไม่เกิน 17 คะแนน เมื่อคะแนน 14 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่” ไม่เกิน 17 แต้ม 

   - ก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตที่ 3 ผู้ตัดสินต้องทำการเสี่ยง ผู้ชนะในการเสี่ยงจะได้สิทธิ์
เลือกการเสิร์ฟและให้มีการเปลี่ยนแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนได้ 8 คะแนน 

  5. การขอเวลานอก  
          - แต่ละทีม ( regu ) สามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 นาที โดยให้
ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนขอเวลานอกต่อกรรมการผู้ตัดสินเมื่อลูกตระกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น และมีบุคคลใน
ระหว่างการขอเวลานอกได้ 5 คน ที่บริเวณท้ายสนามของแต่ละด้าน   
  6. การเปลี่ยนตัว   

   - ผู้เล่นคนใดที่ได้ลงแข่งขันในแต่ละทีม หรือได้เปลี่ยนตัวไปแล้วจะไม่อนุญาตให้ลงแข่ง
ในทีม ( regu )อ่ืน ๆ อีก สำหรับการแข่งขันประเภททีมชุด ( team ) เฉพาะครั้งนั้น ๆ 

   - การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทำเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด 
เมื่อลูกตะกร้อไม่ไดอ้ยู่ในการเล่น ( ลูกตาย ) 

   - แต่ละทีม ( regu ) มีผู ้เล่นสำรองไม่เกิน 2 คน แต่อนุญาต ให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้        
1 คนเท่านั้น 

   - ผู้เล่นคนใดถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 
ถ้าหากว่ายังมิได้มีการเปลี่ยนตัว 

   - ทีมใด ( regu ) มีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันและปรับทีมนั้น
เป็นแพ้การแข่งขัน 
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7. สนามแข่งขัน 
- สนามเซปักตะกร ้อองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจร ิญศิลป์         

จังหวัดสกลนคร(หากมีปัญหาอื ่นใดที ่ไม่ได้ระบุไว้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู ่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน) 

8. ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้ง
นั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 

9. กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที 

 
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมสมัครแข่งขัน 

1.1 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด) 
1.2 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป (นับอายตุามปี พ.ศ. เกิด) 
1.3 วอลเลย์บอลหญิง  
1.4 ตะกร้อชาย 

- โดยนักกีฬาจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบ้านเหล่า หรือเป็นผู้มาปฏิบัติงานประจำในส่วน
ราชการ หรือมาอยู่กับคู่สมรสในเขตตำบลบ้านเหล่า (สมรสอย่างถูกต้อง)   

5. เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสองประเภทกีฬา 
5.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกคน 

6. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 4 ประเภทกีฬา 
6.1 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนาม ชื่อทีม 
6.2 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
6.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี ่ยนแปลง/แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาอีกไม่ได้        

(ยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันแจ้งให้แต่ละทีมทราบ) 

7. รางวัลการแข่งขัน 
  - ทีมที่ชนะเลิศ อันดับ 1–3  ได้รับถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและประกาศรางวัลการแข่งขันฯ  ตามความเหมาะสม และ/หรือ ตามจำนวน
ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ  
  





 
 “โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 

  (    )  ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      (    )  ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป 
 (    )  วอลเลย์บอลหญิง   (    )  ตะกร้อชาย  

 
 

ชื่อทีม......................................................... วันที ่ ......... เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   25๖6 
 

รายชื่อนักกีฬา  
 

ลำดับ 
 

ชื่อ - สกุล SIZE เสื้อ ที่อยู่ หมายเหตุ 

1    หัวหน้าทีม 

๒     

๓     

4     

5     

6     

๗     

๘     

๙     

๑๐     
 

รายชื่อผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน   1. ช่ือ-สกุล.................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................. 

    2. ช่ือ-สกุล.................................................เบอร์โทรศัพท์..............................................
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนักกีฬา ตามรายช่ือข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ทุกประการ 

       ลงช่ือ .............................................................................. ผู้สมัคร 

(...............................................................................) 
ตำแหน่ง .................................................................. 

 

        ลงช่ือ .............................................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...............................................................................) 
ตำแหน่ง .................................................................. 


