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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง  
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                           
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔4 
กีฬาตะกร้อลอดห่วง 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4  

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
(๑) ประเภททีมชาย 
(๒) ประเภททีมหญิง 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย

คุณสมบัติการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑. นักกีฬา ประกอบด้วย 
(๑) ทีมชาย ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๖ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
(๒) ทีมหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๘ คน 
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๖.๒. เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย  จ านวน ๑ คน   
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน ๒ คน 
(๔) ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน 
(๕) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง  จ านวน ๑ คน   
(๖) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขตและ

แต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการแข่งขันชิง
เหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๑ ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย) ให้ทุกทีมจับสลากลงตามหมายเลข 
 รอบแรก – ให้ทุกทีมแข่งขันทีมละ ๒ ครั้ง (ทีละห่วง) โดยใช้วิธีแข่งขันดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ – ให้ทีมท่ีจับไดส้ลากหมายเลข ๑ ถึงหมายเลขสุดท้ายลงแข่งขันตามล าดับ 
ครั้งที่ ๒ - ให้ทีมท่ีท าคะแนนน้อยไปหามาก ลงแข่งขันตามล าดับ ให้เอาคะแนนที่แต่ละทีม

ท าได้ในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มารวมกัน ให้คัดเอาทีมที่มีคะแนนรวมอันดับที่ ๑ ถึง ๔ ไปแข่งขันในรอบรอง
ชนะเลิศ 
  รอบรองชนะเลิศ  - ให้แข่งขันพร้อมกัน ๒ ห่วง มีทีมเข้าแข่งขัน ๔ ทีม โดยให้ทีมอันดับ 
ที่ ๑ แข่งขันกับทีมอันดับที่ ๔ และทีมอันดับที่ ๒ แข่งขันกับทีมอันดับที่ ๓ โดยให้ทีมที่ชนะเข้าแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศและทีมที่แพ้ให้ครองอันดับที่ ๓ ร่วมกัน 

รอบชิงชนะเลิศ – ให้แข่งขันพร้อมกัน ๒ ห่วง โดยให้ทีมที่แข่งขันชนะในรอบรองชนะเลิศ 
เข้าชิงชนะเลิศ 

๗.๒ ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล) ให้ทุกทีมจับสลากลงตามหมายเลข 
รอบแรก – ให้ทุกทีมแข่งขันทีมละ ๒ ครั้ง (ทีละห่วง) โดยใช้วิธีแข่งขันดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑ – ให้ทีมท่ีจับสลากได้หมายเลข ๑ ถึงหมายเลขสุดท้าย ลงแข่งขันตามล าดับ 
 ครั้งที่ ๒ - ให้ทีมที่ท าคะแนนน้อยไปหามาก ลงแข่งขันตามล าดับ ให้เอาคะแนนที่แต่

ละทีมท าได้ในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มารวมกัน ให้คัด  เอาทีมที่มีคะแนนรวมอันดับที่ ๑ ถึง ๔ ไปแข่งขันในรอบ
รองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ  - ให้แข่งขันพร้อมกัน ๒ ห่วง มีทีมเข้าแข่งขัน ๔ ทีม โดยให้ทีม
อันดับที่ ๑ แข่งขันกับทีมอันดับที่ ๔ และทีมอันดับที่ ๒ แข่งขันกับทีมอันดับที่ ๓ โดยให้ทีมที่ชนะเข้าแข่งขันใน
รอบชิงชนะเลิศและทีมที่แพ้ให้ครองอันดับที่ ๓ ร่วมกัน 

รอบชิงชนะเลิศ – ให้แข่งขันพร้อมกัน ๒ ห่วง โดยให้ทีมที่แข่งขันชนะในรอบรอง
ชนะเลิศ  เข้าชิงชนะเลิศ 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๘.๑  ผู้จัดการทีมทุกทีมและทุกคน จะต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมด้วยตนเอง           

ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพก าหนด เพื่อรับทราบข้อมูลการแข่งขัน การนัดหมาย ตลอดทั้งรับทราบ
และศึกษาระเบียบการแข่งขัน หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มีหนังสือมอบอ านาจให้ผู้ฝึกสอนคนใดคนหนึ่ง
เข้าประชุมแทนได้ การมอบอ านาจในแต่ละวัน หรือระหว่างการแข่งขัน  ให้ผู้จัดการทีมลงนามในใบมอบอ านาจ
และยื่นต่อนายทะเบียนประจ าสนาม  

๘.๒ การส่งรายชื่อนักกีฬา 
(๑) ให้ผู้ จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาทีมชายและทีมหญิ ง               

ให้นายทะเบียนในวันประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุมผู้จัดการทีม เพ่ือการตรวจสอบหลักฐาน ประกอบด้วย 
(๒) ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย) นักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๖ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน             
(๓) ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิ ง (กติกาสากล) นักกีฬาได้ ไม่น้อยกว่า ๕ คน                

แต่ไม่เกิน ๖ คน             
๘.๓ วิทยาเขตใดที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขันแล้ว จะต้องน าทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก าหนด โดยเมื่อส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในแต่ละครั้งแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดการแข่งขัน 
และนักกีฬาที่มีรายชื่อ ตาม“ใบส่งรายชื่อนักกีฬา”แต่ละครั้งให้ปฏิบัติดังนี้  

(๑) ต้องรายงานตัวให้ครบทุกคน  
(๒) ในการแข่งขันแต่ละครั้งผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลา

ตามตารางการแข่งขัน ๓๐ นาท ี 
(๓) เมื่อคณะกรรมการเรียก หรือประกาศรายชื่อผู้ที่ลงท าการแข่งขัน หากนักกีฬาคน

ใดในทีมไม่แสดงตัวตามรายชื่อที่ได้ประกาศในใบส่งรายชื่อนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นไม่มีสิทธิลงแข่งขันในครั้งนั้น โดย
พิจารณาดังนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่งขันเป็นตัวจริงในทีม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตามกติกาการแข่งขัน ถ้านักกีฬา
ที่มีรายชื่อเป็นผู้เล่นส ารองให้ตัดสิทธินักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธิเข้าแข่งขันในครั้งต่อไป   

(๔) ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขัน หรือมาแข่งขันไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก  ๑๐ นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปให้แล้ว 
ทีมนั้น ยังไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นทันที และยังมีสิทธิเข้าแข่งขันใน
ครั้งต่อไป 

(๕) ในระหว่างการแข่งขันทีมใดเจตนาผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินการอยู่ ให้
ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมที่กระท าผิดนั้นเป็นแพ้ในนัดนั้น หรือตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันรายงานตามสายงานเพ่ือพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป  

(๖) นักกีฬาจะต้องน าบัตร AD Card ซึ่งเป็นบัตรประจ าตัวที่เจ้าภาพหรือสถาบันการ
พลศึกษาออกให้ แสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนลงสนาม
ทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ประจ าทีมจะต้องมีบัตร AD Card ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามทุกครั้งเช่นเดียวกัน 

(๗) หน้าที่ของผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน จะต้องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ และธรรมเนียมปฏิบัติใน
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การแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บุคคลที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อห้ามลงไปนั่งในที่
นั่งของนักกีฬาส ารองโดยเด็ดขาด หากพบเห็น คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินขอสงวนสิทธิในการที่จะเชิญให้ออกจาก
ทีน่ั่งส ารองนั้น  

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน ผู้เล่นต้องแต่งกายให้เหมือนกันทั้งทีม และต้องติดหมายเลขประจ าตัว  ที่

เสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเรียบร้อยและชัดเจนสีของตัวเลขต้องตัดกับสีเสื้อตัวเลขด้านหลังต้องสูงไม่น้อย
กว่า ๒๐ ซ.ม.และให้ใช้หมายเลข ๑ – ๘ เท่านั้น ประเภทตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย) 

๙.๒ ชุดแข่งขัน ผู้เล่นต้องแต่งกายให้เหมือนกันทั้งทีมและต้องติดหมายเลขประจ าตัว      
ที่เสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเรียบร้อยและชัดเจนสีของตัวเลขต้องตัดกับสีเสื้อตัวเลขด้านหลังต้องสูงไม่น้อย
กว่า ๒๐ ซ.ม.และให้ใช้หมายเลข ๑ – ๖ เท่านั้น ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล) 

๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้ เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา                

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วม การแข่งขันดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัด  การแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศกึษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                      

ครัง้ที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

                    ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

         
 

                     (ดร.จารวุัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                   ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                    กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


