
ระเบยีบกตกิาเซปักตะกรอ้ 
งานประเพณแีขง่ขนัเรอืยาว ชงิถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประจ าปี 2562 
ระหว่างวนัที ่ 17 – 19  ตุลาคม  2562 

ณ  เทศบาลเมอืงพระประแดง 
*************************************************** 

การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีแบ่งการแข่งขนัออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.  ประเภทประชาชนทัว่ไป (ชาย) 
2.  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ 15 ปี (ชาย)  (ไมเ่กดิก่อน พ.ศ.2547) 
3.  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ 13 ปี (ชาย)  (ไมเ่กดิก่อน พ.ศ.2549)  
4.  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ 13 ปี (หญงิ)  (ไมเ่กดิก่อน พ.ศ.2549)  

 

การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยเทศบาลเมืองพระประแดง 
1. ประเภทเยาวชนอาย ุ12 ปี (ชาย)    (ไมเ่กดิก่อน พ.ศ.2550) 
2. ประเภทเยาวชนอาย ุ12 ปี (หญงิ)   (ไมเ่กดิก่อน พ.ศ.2550) 

 

ก าหนดการรบัสมคัร 
- รบัสมคัรตัง้แต่บดันี้  ถงึวนัที ่9  ตุลาคม 2562  ณ  กองการศกึษา เทศบาลเมอืงพระประแดง  (ชัน้ที ่4)      

โทรศพัท ์ 02 – 463 – 4841 
 

ก าหนดจบัฉลากแบ่งสายการแข่งขนั 
- วนัที ่9 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น.  ณ  กองการศกึษา เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

ก าหนดการแข่งขนัทุกประเภท 
-  รอบคดัเลอืก ระหว่างวนัที ่ 12 – 13  ตุลาคม 2562 
   ตัง้แต่เวลา 08.30  น.  เป็นตน้ไป  ณ  สนามโรงเรยีนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 

  -  รอบรองชนะเลศิ และรอบชงิชนะเลศิ ระหว่างวนัที ่17 – 19  ตุลาคม 2562  
              ตัง้แต่เวลา 16.00 น.  เป็นตน้ไป  ณ ส านกังานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

หลกัเกณฑก์ารรบัถ้วยรางวลัพระราชทานฯ กีฬาเซปักตะกร้อ 
1.  รางวลัชนะเลศิ ม ี4 ประเภท คอื 

-  ประเภทประชาชนทัว่ไป 
-  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ 15 ปี (ชาย) 
-  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ 13 ปี (ชาย) 
-  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ 15 ปี (หญงิ) 

   2.   ทมีทีไ่ดช้นะเลศิทุกประเภทจะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานจ าลอง พรอ้มเงนิรางวลั 
   3.   ทมีทีช่นะเลศิ 3 ปีตดิต่อกนั  จะไดร้บัถว้ยพระราชทานจ าลอง พรอ้มเงนิรางวลัทัง้นี้ ชื่อทมี     
                           จะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกนัทัง้ 3 ปี  
    4.  ทมีทีจ่ะเขา้รบัถว้ยรางวลัโปรดแต่งกายชุดสุภาพ (หา้มใส่รองเทา้แตะ) 
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การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ  รุ่นอาย ุ 12  ปี  (ชาย, หญิง) 
 ลกัษณะและคณุสมบติั 

1.  เริม่จดัแขง่ในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแรก โดยจากมตใินทีป่ระชุมเมือ่ปี พ.ศ. 2556 
2.  เป็นการแขง่ขนัชงิถว้ยรางวลัจากนายกเทศมนตรเีมอืงพระประแดง ทุกปี 
3.  เป็นการแขง่ขนัชงิถว้ยรางวลัเทศบาลเมอืงพระประแดง  ทัง้ 2 ประเภท  ประเภทละ 4 รางวลั คอื 

-  รางวลัชนะเลศิ      จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  3,000  บาท 
-  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1  จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  2,000  บาท 
-  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2  จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  1,000  บาท 
-  รางวลัชมเชย      จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั    500  บาท 

4.  คุณสมบตัขิองนกักฬีา รุ่นอาย ุ 12  ปี  (ชาย, หญงิ) 
1.  ตอ้งเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เท่านัน้ 
2.  มสีภาพเป็นนกักฬีาสมคัรเล่น 
3.  มอีาย ุ12 ปี  ของปีทีม่กีารแขง่ขนั 
4.  ผูบ้รหิารสถนศกึษาทีส่่งนกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัเป็นผูล้งนามรบัรองคุณสมบตัิของนกักฬีาทุกราย 

 
การแข่งขนัเซปักตะกร้อใช้กติกาการแข่งขนัของสหพนัธเ์ซปักตะกร้อแห่งเอเชีย และกติกาสมาคมตะกร้อ 
แห่งประเทศไทยให้การรบัรองท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ 

1.  ทมีใดไม่มาท าการแขง่ขนัตามก าหนด วนัเวลา ใหป้รบัเป็นแพ้ 
2.  ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ยดว้ยชุดการแข่งขนัทีเ่หมอืนกนัทัง้ทมี และมหีมายเลขทีเ่สือ้ดา้นหลงัที่
ชดัเจน      
     โดยมหีมายเลข 1 – 5 เท่านัน้ (หมายเลขสงูไมน้่อยกว่า 19 ซม.) และใหต้ดิหมายเลขใหต้รงกบัชื่อผูเ้ล่น  
     และตอ้งตดิเบอรต์รงกลางหน้าอก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. ถ้าไม่ติดจะไม่ให้ลงแข่งขนั 
3.  ผูเ้ขา้แขง่ขนัใหถ้อืเกณฑ ์แพช้นะ 2  ใน  3  เกมส์ 
4.  จดัการแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย ทมีที ่1,2 เขา้รอบไขวส้าย แพช้งิที ่3   ชนะชงิที ่1 – 2 
5.  การแขง่ขนัในเกมสท์ี ่3 หรอืเกมสไ์ทรเ์บรค ใหม้กีารเสีย่งสทิธิ ์ผูช้นะการเสีย่งเป็นผูเ้ลอืกส่งลกู 
6.  ในรอบรองชนะเลศิ ทมีใดไมม่าท าการแขง่ขนั หรอืนักกฬีามาไมค่รบถอืว่าผดิมารยาทอยา่งแรงและท าใหก้าร

แขง่ขนั    
     เสยีหายจะตอ้งถูกตดัสทิธิไ์มใ่หเ้ขา้รว่มการแข่งขนัเป็นเวลา 2 ปี พรอ้มทัง้หมดสทิธิใ์นการรบัถว้ยเกยีรตยิศ 
     และเงนิรางวลัใดๆ ทัง้สิน้ ทุกรุน่และทุกประเภท 
7.  การประทว้ง ทมีใดตอ้งการประทว้งตอ้งกรอกขอ้ความลงในแบบฟอรม์พรอ้มเงนิประกนั ( 500 บาท )  
     ผลการประทว้งของคณะกรรมการด าเนินการแขง่ขนัเป็นผูช้ีข้าด ผูป้ระทว้งมสีทิธิย์ ืน่ประทว้งเฉพาะคู่แขง่ขนั 
     ของตน ทมีใดทีถู่กประทว้งและมเีหตุผลจะตอ้งออกจากการแข่งขนัไม่มขีอ้แมใ้ดๆ ทัง้สิน้  ทมีทีป่ระทว้งเป็น

ผล 
     ใหค้นืเงนิค่าประทว้ง ถา้ประทว้งไมเ่ป็นผลใหย้ดึเงนิ 
8.   กรรมการผูต้ดัสนิ/ผูช้่วยผูต้ดัสนิและเจา้หน้าทีแ่ต่ละคู่ม ีจ านวน 6 ท่าน 
9.   การจดัการแขง่ขนัอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั จะพจิารณาตามความเหมาะสม 

         10.  การตดัสนิของคณะกรรมการและกรรมการผูช้ีข้าดถอืเป็นเอกฉนัท์ 
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กติกาท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากการประชุมของสหพนัธเ์ซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) 
เม่ือวนัท่ี  17  มกราคม  2554   ณ   กรงุเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 

การนับคะแนน (SCORING SYSTEM) 
1.  ผูเ้ล่นฝ่ายเสริฟ์หรอืฝ่ายรบัทีผ่ดิกตกิา ฝ่ายตรงขา้มจะไดค้ะแนน 
2.  การชนะในแต่ละเซท็ผูช้นะตอ้งท าคะแนนได ้21 คะแนน จงึถอืว่าชนะในการแข่งขนัครัง้นัน้ 

* ในกรณแีต่ละทมีมคีะแนนเท่ากนั 20 – 20  เท่ากนั  ดวิสค์ู่ไมเ่กนิ 25 คะแนน 
3.  ในเซท็ที ่3 เมือ่มคีะแนนเท่ากนั 14 – 14 เท่ากนั  ดวิสค์ู่ ไมเ่กนิ 17 คะแนน 
4.  ประเภททมีเดีย่ว การแข่งขนัตอ้งชนะกนั 2 ใน 3 เซท็    มกีารพกัระหว่างเซท็ 2 นาท ีและเรยีกแต่ละเซท็ว่า เซท็ที่
หนึ่ง  
     เซท็ทีส่อง   เซท็ทีส่าม 
 

การเร่ิมเล่นและการส่งลกู (THE START PLAY AND SERVICE) 
1. การแขง่ขนัจะถูกด าเนินการโดย 

-  ผูต้ดัสนิ 1 คน โดยอยูใ่นต าแหน่งดา้นหนึ่งของปลายตาขา่ย 
-  ช่วยผูต้ดัสนิ 1 คน อยูต่รงกนัขา้มกบัผูต้ดัสนิ 
-  กรรมการประจ าสนาม 1 คนอยูด่า้นหลงัผูต้ดัสนิ 
-  ผูก้ ากบัเสน้ 2 คน โดยคนหนึ่งอยู่ทางเสน้ขา้งดา้นขวามอืของผูต้ดัสนิ และอกีคนหนึ่งอยู่ทางเสน้ขา้งดา้นขวามอืของผูช้่วย

ตดัสนิ 
*    ผูต้ดัสนิจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากกรรมการผูช้ีข้าดทีอ่ยูน่อกสนาม 
*    ทมีทีไ่ดเ้สริฟ์ก่อนจะเสริฟ์ตดิต่อกนั 3 ครัง้ ในขณะทีอ่กีทมีหน่ึงกจ็ะไดส้ทิธิก์ารเสริฟ์ในลกัษณะ

เดยีวกนั 
*    หลงัจากนัน้ใหเ้สริฟ์ทุกๆ 3 คะแนน ไมว่่าฝ่ายใดจะไดค้ะแนนหรอืเสยีคะแนน 
*    การดวิส ์เมือ่ทัง้ 2 ทมี ท าคะแนนไดเ้ท่ากนัที ่20 – 20 การเสริฟ์จะสลบักนัทุกคะแนน 
*    ทมีทีเ่ป็นฝ่ายรบัจากการเริม่เล่นในเซท็ใดกต็าม จะเป็นฝ่ายเริม่เสริฟ์ก่อนในเซท็ต่อไป 

                           และจะตอ้งเปลีย่นแดนก่อนเริม่การแขง่ขนัในแต่ละเซท็ 
2.  ผูส้่งลกูตอ้งโยนลกูตะกรอ้เมือ่ผูต้ดัสนิขานคะแนน หากผูส้่งลกูโยนลกูตะกรอ้ก่อนทีผู่ต้ดัสนิขานคะแนน ผูต้ดัสนิตอ้ง
ตกัเตอืน    
     และใหโ้ยนใหม ่  หากกระท าซ ้าดงักล่าวอกีจะตดัสนิว่า “ เสยี ”  (Fault) 
3.  ระหว่างการเสริฟ์ ทนัททีีผู่เ้สริฟ์เตะลกูตะกรอ้ จะขออนุญาตใหผู้เ้ล่นทุกคนเคลื่อนทีไ่ดใ้นแดนของตน 
4.  การเสริฟ์ทีถู่กตอ้งคอืลกูตะกรอ้จะตอ้งขา้มตาขา่ย ไมว่่าลกูตะกรอ้นัน้จะสมัผสัตาขา่ยหรอืไมก่ต็าม และไดต้กลงใน
แดน 
     หรอืขอบเขตของสนามฝ่ายตรงขา้ม 
5.  ในระบบการแขง่ขนัแบบแพค้ดัออก ไมจ่ าเป็นตอ้งแขง่ในทมีที ่3 เมือ่มผีลการแข่งขนัแพ้-ชนะเกดิขึน้แลว้ 
6.  ในระบบการแขง่ขนัแบบพบกนัหมด ถอืเป็นขอ้บงัคบัส าหรบัทุกทมีตอ้งแขง่ขนัครบทัง้ 3 ทมี 
 

การขอเวลานอก (TIME - OUT) 
1.  แต่ละทมีสามารถขอเวลานอกได ้1 ครัง้ ครัง้ละ 1 นาท ีต่อเซท็ 



* การขอเวลานอก ใหข้อโดยผูจ้ดัการทมีหรอืผูฝึ้กสอน เมือ่ลกูตะกรอ้ไมไ่ดอ้ยูใ่นการเล่น 
* ระหว่างการพกัเวลานอก ประเภททมีเดีย่ว จะอนุญาตใหม้ผีูเ้ล่นและเจา้หน้าทีท่มีอยู่นอกสนามบรเิวณเสน้หลงั จ านวน 5 คน 
* ประเภททมีชุด จะอนุญาตใหม้ผีูเ้ล่นและเจา้หน้าทีท่มีอยูน่อกสนามบรเิวณเสน้หลงั จ านวน 6 คน 

-4- 
 
2.  ประเภททมีเดีย่วบุคคลทัง้ 5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ล่น 3 คน และบุคคลทีแ่ต่งกายแตกต่างจากนกักฬีาอกี 2 คน 
     ประเภททมีชุดบุคคลทัง้ 6 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ล่น 3 คน และบุคคลทีแ่ตกต่างจากนกักฬีาอกี 3 คน 
 

การเปล่ียนตวัผูเ้ล่น  (SUBSTTTUTYION) 
1.  ในทมีชุด ผูเ้ล่นแต่ละคนทีล่งแขง่ขนัในทมีใดแลว้ จะไมม่กีารแขง่ขนัซ ้าในทมีอื่นอกี 
2.  การเปลีย่นตวัผูเ้ล่น จะกระท าในเวลาใดกไ็ด ้โดยผูจ้ดัการทมียืน่ขอต่อกรรมการผูช้ีข้าด (Official Referee) 
     เมือ่ลกูตะกรอ้ไมไ่ดอ้ยูใ่นการเล่น 
3.  ประเภททีมเด่ียว ในการแขง่ขนัแต่ละครัง้ใหแ้ต่ละทมีมผีูเ้ล่นส ารองไมเ่กนิ 2 คน นอกเหนือจากผูเ้ล่น 
     ทีเ่ริม่เล่นในสนามและสามารถท าการเปลีย่นตวัไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้ ในแต่ละเซท็ 
     ประเภททีมชุด ในการแขง่ขนัแต่ละครัง้ ใหแ้ต่ละทมีเดีย่วเปลีย่นตวัผูเ้ล่นส ารองไมเ่กนิ 1 คน 
     นอกเหนือจากผูเ้ล่น 3 คน ทีเ่ริม่เล่นในสนามและสามารถท าการเปลีย่นตวัไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้ในแต่ละเซท็ 
  -  การเปลีย่นตวัทุกครัง้ใหอ้ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องกรรมการประจ าสนาม และใหก้ระท าทีด่า้นขา้งของสนาม 
             โดยใหอ้ยูใ่นสายตาของผูต้ดัสนิ 

-  การเปลีย่นตวัสามารถกระท าไดใ้นระหว่างการแขง่ขนั เมือ่ลกูตะกรอ้ไมไ่ดอ้ยูใ่นการเล่นหรอืในทนัททีีเ่ริม่ 
   การแขง่ขนัในแต่ละเซท็ 
-  การเปลีย่นตวัสามารถเปลีย่นตวัได ้1 คน  หรอื 2 คนพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั 
   (ส าหรบัประเภททีมเดียวเท่านัน้) 
-  ก่อนการแขง่ขนัเซท็ใหม ่ทมีใดมกีารเปลีย่นตวัในการพกัระหว่างเซท็ใหถ้อืว่าเป็นการเปลีย่นตวัในเซท็ใหม่ 

4.  ถา้มผีูเ้ล่นเกดิการบาดเจบ็และไมส่ามารถท าการแขง่ขนัต่อไปได ้อนุญาตใหท้มีนัน้ท าการเปลีย่นตวัผูเ้ล่นถา้ยงัไมไ่ด้
ใชส้ทิธ ิ
     ในการเปลีย่นตวั แต่ถา้มกีารเปลีย่นตวัครบ 2 ครัง้ในเซท็นัน้แลว้การแขง่ขนัจะยตุลิงและทมีดงักล่าวจะถูกปรบัใหแ้พ้ 
     ในการแขง่ขนั 
5.  ถา้ผูเ้ล่นไดร้บับตัรแดงจะถูกลงโทษใหอ้อกจากการแขง่ขนั อนุญาตใหท้มีนัน้ท าการเปลีย่นตวัผูเ้ล่น ถา้ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ ์
     ในการเปลีย่นตวั แต่ถา้มกีารเปลีย่นตวัผูเ้ล่นครบ 2 ครัง้ในเซท็นัน้แลว้ การแขง่ขนัจะยตุลิงและทมีดงักล่าวจะถูกปรบั 
     ใหแ้พใ้นการแขง่ขนั 
6.  มผีูเ้ล่นน้อยกว่า 3 คน การแขง่ขนัจะยตุลิง และทมีดงักล่าวจะถูกปรบัใหแ้พใ้นการแขง่ขนั 
 

การหยดุการแข่งขนัชัว่คราว  (TEMPOTATY SUSPENSION OF PLAY) 
1.  ผูต้ดัสนิสามารถหยดุการแขง่ขนัชัว่คราวเมือ่ผูเ้ล่นบาดเจบ็และตอ้งการปฐมพยาบาลโดยใหเ้วลา 5 นาท ี 
2.  นกักฬีาทีบ่าดเจบ็จะไดร้บัการพกัไมเ่กนิ 5 นาท ีหลงัจาก 5 นาทแีลว้นกักฬีาไม่สามารถท าการแขง่ขนัต่อไปไมไ่ด ้ 
     ตอ้งมกีารเปลีย่นตวัผูเ้ล่น แต่ถา้ทมีทีม่นีกักฬีาบาดเจบ็ไดม้กีารเปลีย่นตวัผูเ้ล่นไปแลว้ (ตามกตกิาการเปลีย่นตวัผูเ้ล่น 
ขอ้ 4)    
     การแขง่ขนัจะประกาศใหท้มีตรงขา้มเป็นฝ่ายชนะในการแขง่ขนัครัง้นัน้ 
3.  ในกรณทีีม่กีารขดัขวาง รบกวนการแขง่ขนั หรอื สาเหตุอื่นใด กรรมการผูช้ีข้าดเท่านัน้ทีจ่ะเป็นผู้พจิารณาหยดุการ
แขง่ขนั  



    โดยหารอืกบัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 
4.  ในการหยดุการแขง่ขนัชัว่คราว ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ล่นทุกคนออกจากสนาม และไมอ่นุญาตใหด้ื่มน ้าหรอืไดร้บัความช่วยเหลอื
ใดๆ 
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