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ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ 

กีฬานักเรียนคนพิการแหง่ชาติ ครั้งที ่14 พ.ศ. 2556 
ณ จังหวัดแพร ่

************************* 
 
1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนสํานักการกีฬา นายชวลิต  จิรายุกุล 
 สถานที่ติดต่อ  154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ต่อ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้แทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
 3.1 ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 
 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เซปัคตะกร้อนานาชาติ ซึ่งกรมพลศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 ประเภทความพิการทางหู (หูหนวกและหูตึง) 
 5.2 ประเภทความพิการทางปัญญา 
 5.3 ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว (แขนขาด /  ขาขาด / อัมพาต / โปลิโอ)  
  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  3  กลุ่ม  ดังน้ี 
  1.3.1 ประเภทความพิการขา 
  1.3.2 ประเภทความพิการแขน 
  1.3.3 ประเภททั่วไป (รวมความพิการแขน 1 คน – ขา 2 คน) 

 โดยนักกีฬาคนพิการทุกประเภทน้ีจะต้องได้รับการตรวจแบ่งกลุ่มความพิการถูกต้องตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการตรวจแบ่งกลุ่มลักษณะความพิการ 

6. ประเภทการแข่งขัน 
  จัดให้มีการแข่งขันประเภททีมเด่ียวชาย ตามกลุ่มความพิการ คือ 

6.1 กลุ่มความพิการทางหู 
6.2 กลุ่มความพิการทางปัญญา 
6.3 กลุ่มพิการขา 
6.4 กลุ่มพิการแขน 
6.5 กลุ่มความพิการทั่วไปรวมความพิการแขน – ขา 
           /7. จํานวน... 
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7. จํานวนนักกีฬา 
 7.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาคนพิการสามารถส่งทีมเซปัคตะกร้อเข้าแข่งขันได้กลุ่มความพิการละ 1 ทีม  
  โดยส่งช่ือผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมได้ไม่เกิน 5 คน  (ผู้เล่นจริง 3 คน สํารอง 2 คน)  และมีเจ้าหน้าที่ทีม 
  2 คน เพ่ือทําหน้าที่ 

- ผู้จัดการทีม 1  คน 
- ผู้ฝึกสอน 1  คน 

7.2 การส่งรายช่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและนักกีฬาทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 

8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 8.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์เซปัคตะกร้อนานาชาติ ซึ่งกรมพลศึกษา ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 8.2  ในวันแข่งขันผูจ้ัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องนํานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
  ณ สนามแข่งขนัก่อนเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 นาท ีเมือ่ถึงเวลากําหนดการแข่งขันแล้ว ทมีใดมผีู้เล่นน้อย 
  กว่า 3 คน จะถือว่าทีมน้ันแพ้ในการแข่งขนัครั้งน้ัน ตามกติกาการแข่งขัน 

8.3 เมื่อถึงเวลาการแข่งขันทีมใดไม่พร้อมหรือมนัีกกีฬาไม่ครบตามกติกาแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ 
 รอเป็นเวลา 10 นาที และเมอืเลยเวลาที่กําหนดไว้ หากทีมน้ันยังไม่พร้อมหรือมีนักกีฬาไม่ครบอีก ใหป้รับทีม 
 น้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งน้ัน 
8.4 การแต่งกายของนักกีฬา ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม และต้องติดหมายเลขเสื้อ 

 ตามกติกาแข่งขัน ให้ตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของนักกีฬาที่ย่ืนไว้ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หาก
ทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามที่กําหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผูค้วบคุมการแข่งขัน พิจารณาไม่ให้
นักกีฬาผู้น้ันลงทําการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย และใหถ้ือปฎิบัติตามระเบียบเรื่องของเวลาทํา
การแข่งขันด้วย 

8.5 ลูกตะกร้อแข่งขันให้ใช้ลูกตะกร้อมาราธอน เบอร์ MT 908 
8.6 การแข่งขันของประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว อนุญาตให้นักกีฬาขาพิการใช้ไม้ค้ํายันในขณะแข่งขัน

ได้แต่จะไม่อนุญาตให้ใช้เล่นหรือสัมผสัลูกตะกร้อ 
8.7 การแข่งขันกลุม่ทั่วไป (รวมความพิการแขน 1 คน ขา 2 คน) จะอนุญาตให้มีนักกีฬาพิการขา 2 คน และ

พิการแขน 1 คน ลงทําการแข่งขันในสนามระหว่างการแข่งขัน 
8.8 ในการแข่งขันแบบพบกันหมด หากทีมใดมีคะแนนเข้ารอบเท่ากัน จะใช้วิธีจับสลากหาทีมเข้าแข่งขันในรอบ

ต่อไป 
8.9 ถือเกณฑ์การแข่งขัน แพ้ – ชนะ 3 ใน 5 เซต 

 8.10 ระบบการนับคะแนน ในแต่ละเซต ม ี15 คะแนน กรณีแต่ละทมีมีคะแนนเท่ากันที่ 14 : 14 คะแนน 
         จะดําเนินการแข่งขันต่อ ผลแพ้ – ชนะ จะเกิดขึ้นเมื่อทีมใดมีคะแนนมากกว่าอีกทีมหน่ึง 2 คะแนน ทั้งน้ี  
  จะไม่เกิน 17 คะแนน 
 8.11 เกณฑ์การให้คะแนน ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ทีมที่ไมพ่ร้อมที่จะแข่งขันและถูกปรบัให้ 
  เป็นแพ้ไม่ได้คะแนน 

9. วิธีการจัดการแข่งขนั 
  คณะกรรมกาจดัการแข่งขันจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 

             /10. สนาม... 
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10. สนามและอุปกรณ ์
  10.1 สนามมขีนาดและลักษณะเช่นเดียวกับกติกาของสหพันธ์เซปัคตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) 
  10.2 ความสงูของเสา 
    10.2.1 กลุ่มความพิการทางหู   สูง 1.55 เมตร 
    10.2.2 กลุ่มความพิการทางปัญญา สูง 1.55 เมตร 
    10.2.3 กลุ่มความพิการแขน  สูง 1.55 เมตร 
    10.2.4 กลุ่มความพิการขา  สูง 1.45 เมตร 
    10.2.5 กลุ่มทั่วไปรวมแขน-ขา  สูง 1.55 เมตร 
  10.3 ความสงูของตาข่าย 
    10.3.1 กลุ่มความพิการทางหู   สูง 1.52 เมตร 
    10.3.2 กลุ่มความพิการทางปัญญา สูง 1.52 เมตร 
    10.3.3 กลุ่มความพิการแขน  สูง 1.52 เมตร 
    10.3.4 กลุ่มความพิการขา  สูง 1.42 เมตร 
    10.3.5 กลุ่มทั่วไป   สูง 1.52 เมตร 
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