ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาตะกร้อชายหาด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่ งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
๔.๒ รายการแข่งขันแบ่ง ออกเป็น ๒ รายการ คือ
(๑) ทีมเดี่ยวชาย
(๒) ทีมเดี่ยวหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา ประกอบด้วย

๒
(๑) ทีมเดี่ยวชาย ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน
(๒) ทีมเดี่ยวหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน
๖.๒. เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
จานวน ๒ คน
(๔) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๕) ผู้ฝึกสอน ทีมหญิง
จานวน ๑ คน
(๖) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมหญิง จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อ ยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๑ การจัดการแข่งขันมีดังนี้
(๑) การแข่งขันทีมเดี่ยวหากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมด
(๒) การแข่งขันทีมเดี่ยวหากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเกิน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังนี้
- รอบแรก ให้แบ่งสายการแข่งขัน โดยให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
- รอบสองถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๓) ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ การคิดผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ให้ถือผล แพ้ – ชนะ ดังนี้
(๑) ประเภททีมเดี่ยว ให้ถือเกณฑ์ แพ้–ชนะ ๒ ใน ๓ เกม
๗.๓ การคิดคะแนนการแข่งขันกีฬา ตะกร้อชายหาด
- ทีมชนะได้ ๒ คะแนน
- ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน
- ไม่มาทาการแข่งขันได้ ๐ คะแนน
๗.๔ หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเพื่อหาทีมชนะ
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้ จั ด การที มทุ กที มและทุก คน จะต้ องเข้ าร่ ว มประชุ มผู้ จัด การที มด้ ว ยตนเอง
ตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ที่เจ้าภาพกาหนด เพื่อรับทราบข้อมูล การแข่งขัน การนัดหมาย ตลอดทั้ง
รับทราบและศึกษาระเบียบการแข่งขัน หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มีหนังสือมอบอานาจให้ผู้ฝึกสอน
คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนได้ การมอบอานาจในแต่ละวันหรือระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีมลงนามในใบ
มอบอานาจและยื่นต่อนายทะเบียนประจาสนาม
๘.๒ การส่งรายชื่อนักกีฬา

๓
(๑) ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาทีมชายและทีมหญิง ให้นายทะเบียนใน
วันประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุมผู้จัดการทีม เพื่อการตรวจสอบหลักฐาน ประกอบด้วย
(๒) ประเภททีมเดี่ยวชาย นักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน
(๓) ประเภททีมเดี่ยวหญิง นักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน
๘.๓ วิทยาเขตใดที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขันแล้ว จะต้องนาทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่กาหนด โดยเมื่อส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในแต่ละครั้งแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดการแข่งขัน
และนักกีฬาที่มีรายชื่อ ตาม“ใบส่งรายชื่อนักกีฬา” แต่ละครั้งให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องรายงานตัวให้ครบทุกคน
(๒) ในการแข่งขันแต่ละครั้งผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อน
เวลาตามตารางการแข่งขัน ๓๐ นาที
(๓) เมื่อคณะกรรมการเรียกหรือประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทาการแข่งขันหากนักกีฬา
คนใดในทีมไม่แสดงตัวตามรายชื่อที่ได้ประกาศในใบส่งรายชื่อนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นไม่มีสิทธิลงแข่งขันในครั้ง
นั้น โดยพิจารณาดังนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่งขันเป็นตัวจริงในทีม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตามกติกาการแข่งขัน
ถ้านักกีฬาที่มีรายชื่อเป็นผู้เล่นสารองให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธิเข้าแข่งขันในครั้งต่อไป
(๔) ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน หรือมาแข่งขันไม่ทันตามเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ๑๐ นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปให้แล้ว
ทีมนั้นยังไม่พร้อมจะลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นทันที และยังมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
ในครั้งต่อไป
(๕) ในระหว่างการแข่งขันทีมใดเจตนาผละจากการแข่งขันที่กาลังดาเนินการอยู่
ให้ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมที่กระทาผิดนั้นเป็นแพ้ในนัดนั้น หรือตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันรายงานตามสายงานเพื่อพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป
(๖) นักกีฬาจะต้องนาบัตร AD Card ซึ่งเป็นบัตรประจาตัวที่เจ้าภาพหรือสถาบัน
การพลศึกษาออกให้ แสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนลง
สนามทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ประจาทีมจะต้องมีบัตร AD Card ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามทุกครั้งเช่นเดียวกัน
(๗) หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ และธรรมเนียม
ปฏิบัติในการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บุคคลที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อ
ห้ามลงไปนั่งในที่นั่งของนักกีฬาสารองโดยเด็ดขาด หากพบเห็น คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินขอสงวนสิทธิในการ
ที่จะเชิญให้ออกจากทีน่ ั่งสารองนั้น
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ นักกีฬา ที่ลงทาการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน ต้องมี
หมายเลขกากับที่เสื้อ “ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ประจาตัวตลอดการแข่งขันของแต่ละคนให้เห็นชัดเจนจะ
เปลี่ยนแปลง เป็นหมายเลขอื่นไม่ได้โดยที่ด้านหลังของเสื้อเหนือหมายเลขให้พิมพ์ชื่อ “นักกีฬา” หรือ ”
สถาบัน” สาหรับเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้มีขนาดไม่เกินกว่า ๒x๓ นิ้ว ใต้หมายเลขด้านหน้า

๔
๙.๒ ชุดแข่งขัน ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุดและ
เป็นสีที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจน หากทั้งสองทีมที่เป็นคู่แข่งขันใส่เสื้อสีเดียวกัน ทีมเจ้าบ้านจะต้องเป็นทีมที่
เปลี่ยนสีเสื้อ ในกรณีที่แข่งขันสนามกลาง ทีมที่มีชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันจะต้องเป็นทีมที่ จะต้องเปลี่ยน
สีเสื้อ หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะถือว่าเป็นการเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะ ที่จะไม่ลงทาการแข่งขัน จะปรับ
เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และคณะกรรมการจะรายงาน ไปยังสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตนั้นๆ
เพื่อลงโทษต่อไป
๙.๓ ปลอกแขน ที่แสดงความเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนต้องมี
สีตัดกับสีเสื้อมองเห็นได้อย่างชัดเจน
๙.๔ เจ้าหน้าที่ทีมที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ทีมคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้
ลงปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบี ยบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็ บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการจัด การ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๕
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ดการแข่ ง ขัน กีฬ าสถาบั นการพลศึ กษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

