ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตบอล
การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 35 ( พ.ศ. 2560 )
"สมิหลาเกมส" ณ จังหวัดสงขลา
************************************

1. สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
นายกสมาคม นายบุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน
เลขาธิการ
นางสาวปุณิกา เพ็ญสุวรรณ
สถานที่ติดตอ เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง ชั้นที่ 14 การกีฬาแหงประเทศไทย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02 – 1709230 โทรสาร 02 - 1709230
2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานกีฬาฟุตบอลจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
(ผูเชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล) รองประธานกรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง
3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท. ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ กรรมการ
ผูแทนสมาคมสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
(ชนิดกีฬาที่มีการประทวง)กรรมการ
ผูแทนกองนิติการ กกท. กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
(ผูเชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาฟุตบอล กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กรรมการ
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ
ผูจัดการทีมไมนอยกวาสองทีม
(ยกเวนคูกรณี) กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพ
กีฬาคนพิการแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3.3 คณะกรรมการประทวง การจัดระดับความพิการ ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกีฬาเวชศาสตร
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญการจัดระดับความพิการตามชนิดกีฬาที่มีการประทวง
กรรมการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ
กรรมการ
หัวหนางานกายภาพบําบัด กรรมการและเลขานุการ
4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
4.1 ใหใชกติกาการแขงขันฟุตบอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแหง ประเทศไทยฯไดประกาศใชแลว
4.2 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวย การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
5. คุณสมบัติและสิทธิ์ของผูที่เขารวมการแขงขัน(นักกีฬา)
นักกีฬาที่มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5
.1 จะตองเปนนักกีฬาที่มีความพิการจริงตามที่ลงสมัครทําการแขงขัน
5.2 ตองมีอายุไมนอยกวา 16 ป ในวันทําการแขงขัน
6. ประเภทการแขงขันจัดใหมีการแขงขันประเภททีมชาย 11 คน
-การแขงขันประเภทนี้เรียกวาการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2560)
แขงขันระหวางวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา
7. ประเภทความพิการ
-พิการทางหู
8. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
8
.1 จังหวัดที่สงทีมฟุตบอลเขาแขงขัน จะตองสงชื่อผูเขาแขงขันไดไมเกิน 18 คน และสงไดเพียงแค 1 ทีม
และมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน เพื่อทําหนาที่เปนผูควบคุมทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน และผูชวย 2 คน
8.2 แตละทีมสงรายชื่อผูเลนตัวจริงไดไมเกิน 11 คน และสงรายชื่อผูเลนตัวสํารอง 7 คน แตสามารถทําการ
เปลี่ยนตัวลงสนามแขงขันไดเพียง 3 คน
8.3 หมายเลขประจําตัวนักกีฬาจะตองติดหมายเลขเสื้อใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อนักกีฬาที่ยื่น
ใบสมัครตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
8.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่ยื่นสมัครพรอมรายชื่อ ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และผูชวย
8.5 แตละทีมสงรายชื่อผูเลนทีมชาติไดทีมละไมเกิน 5 คนและสามารถลงทําการแขงขันอยูในสนามไดครั้ง
ละไมเกิน 3 คน
8.6 นักกีฬาทีมชาติที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป สามารถลงทําการแขงขันได โดยไมถือเปนทีมชาติ
9. การดําเนินการแขงขัน
9.1 กติกาแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันฟุตบอล 11 คนของ FIFA เปนหลัก
9.2 ในวันแขงขันผูควบคุมทีม หรือผูฝกสอน นํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุม การแขงขัน ณ
สนามการแขงขันไมนอยกวา 60 นาที เมื่อถึงเวลากําหนดการแขงขันแลว ทีมใดมีผูเลนนอยกวา 7 คน
ใหปรับทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น ตามกติกาการแขงขัน (ทีมที่ชนะผาน มีประตูได 2 ประตู ตอ 0)

9.3 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีหนาที่ดําเนินการแขงขันและรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน ตลอดจน
ควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการนี้ หากมีปญหาใดนอกจากที่ไดระบุไวในระเบียบนี้ หากมีปญหาใด
นอกจากที่ไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นไป
9.4 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีอํานาจในการพิจารณาตัดสิทธิ์ ทีมที่ไมดําเนินการตามระเบียบนี้ เชนไม
สงรายชื่อและรูปถายผูเลนในสมัคร โดยไมจัดทีมเขาแขงขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเปนเงิน
1,000 บาท ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝาฝนระเบียบการนี้ จนเปนเหตุใหมีผลเสียตอการจัดการแขงขัน
9.5 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีอํานาจการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกําหนดเวลาในการแขงขัน หรือ
การแขงขันวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ทําการแขงขันก็ได แตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชน
หรือเสียประโยชนมิได
9.6 ในการแขงขันในแตละสนามจะตองมีผูควบคุมการแขงขัน 1 คน
10. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน
10.1 กรณีที่มีทีมสมัครเขารวมการแขงขัน ในแตละประเภทความพิการนอยกวา 3 ทีม คณะกรรมการ
จัดการแขงขัน จะไมจัดทําการแขงขัน
10.2 กรณีที่มีทีมสมัครนอยกวา 8 ทีม ใหทําการแขงขันแบบพบกันหมด
10.3 กรณีที่ทีมสมัครเขาทําการแขงขันตั้งแต 12 ทีมขึ้นไป ใหทําการแขงขันแบบแบงการแขงขันออกเปน
4 สาย โดยดําเนินการแขงขันเปนรอบดังนี้
รอบแรก ใหแตละสายทําการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2
ในสาย เพื่อเขาไปแขงขันในรอบสองตอไป การตัดสินลําดับในรอบแรก ในกรณีของการเสมอกันของตําแหนงที่เมื่อ
เสร็จการแขงขันของแตละสายตัดสินดวยการจับสลากเพื่อหาทีมเขาไปเลนในรอบสอง
10
.4 รอบที่สอง ทําการแขงขันโดยใชวิธีการแขงขันแบบแพคัดออก โดยกําหนดผูแขงขัน ดังนี้
สาย ก. ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ 1 แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 2
สาย ข. ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ 2 แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 1
สาย ค. ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ 3 แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 4
สาย ง. ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ 4 แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 3
10.5
รอบรองชนะเลิศคูที่ 1 ใหทีมที่ชนะสาย ก. ในรอบที่สองแขงขันกับทีมที่ชนะสาย ค. ในรอบที่สอง คูที่
2 ใหที่ชนะสาย ข. ในรอบที่สองแขงขันกับทีมที่ชนะสาย ง. ในรอบที่สอง
10.6 รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงตําแหนงชนะเลิศ และใหทีมที่แพในรอบ
รองชนะเลิศครองตําแหนงอันดับที่ 3 รวม (ไมมีชิงอันดับที่ 3)
10 .7 การแขงขันตั้งแตรอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแขงขันแลวผลปรากฏวาเสมอกัน
ในเวลาที่แขงขันตามปกติ ใหหาผูชนะดวยการใชวิธี การเตะลูก ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาทีมที่ชนะตอไป โดยไมมีการตอ
เวลาแขงขัน
10.8 การจัดใหมีการแบงสายและการแขงขันพบกันหมดในสาย ใหใชวิธีนับคะแนนของการแขงขันมา
รวมกัน ถาทีมที่เขาแขงขันมีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลากเพื่อหาลําดับของทีมที่เขาไปเลนในรอบตอไป
10.9 การจับสลากเพื่อหาทีมใหเจาหนาที่ของแตละทีมสงตัวแทนมาทําการจับสลาก หากไมมีตัวแทนให
คณะกรรมการจัดการแขงขัน แตงตั้งบุคคลใดก็ได มาทําการจับสลากแทน และทีมนั้นๆตองยอมรับผลการจับสลาก
นั้น

11. การนับคะแนนมีหลักเกณฑดังนี้
11.1 ทีมชนะได 3 คะแนน
11.2 ทีมที่แพได 0 คะแนน
12. วิธีการแขงขันแบงเปน 2 ครึ่งๆ ละ 45 นาที พักระหวางครึ่ง 15 นาที
13. การจัดกําหนดการแขงขัน
การเลื่อนหรือสั่งงดการแขงขันของทีมที่ปฏิบัติ ผิดระเบียบการแขงขันเมื่อคณะกรรมการการจัดการแขงขันได
ประกาศไปแลวทุกทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ
14. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจที่จะเลื่อนการแขงขันของคูแขงขันใดๆ
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เชน สนามไมอยูในภาวะที่ใชทําการแขงขันได ตามความเห็นของคณะกรรมการ
เทคนิคกีฬา ในกรณีเชนนี้ ทีมที่ตองเขาแขงขันตองรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กลาวนี้ จะตองแจงใหทีมที่เขาแขงขันทราบกอนการแขงขัน ไมนอยกวา 24
ชั่วโมง
15. กําหนดการแขงขัน
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไวทีมตางๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไมได
16. ปญหานอกเหนือจากที่ระบุในเรื่องของการแขงขัน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการ
จัดการแขงขันถือเปนยุติจะอุทธรณมิได
17. ขอปฏิบัติในการแขงขัน หลักฐานการสมัครเขาแขงขัน
17.1 จังหวัดที่มีความประสงคจะสงทีมเขารวมการแขงขันใหยื่นความจํานง โดยกรอกขอความในใบสมัคร
ใหครบถวนตามแบบใบสมัครเขาแขงขัน ใบสมัครดังกลาวตองสงพรอมหลักฐานอีก 3 ขอดังตอไปนี้
17.1.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาไมเกิน 18 คน และเจาหนาที่ไมเกิน 4 คน รายชื่อ นักกีฬาใหเรียง
ตามลําดับหมายเลขที่สงเขาแขงขันพรอมทั้งลายเซ็นนักกีฬาที่แทจริง (ซึ่งลายเซ็นนี้จะใช ตรวจสอบในระหวางที่
แขงขัน หากลายเซ็นไมเหมือนกันก็จะตัดสิทธิ์การลงแขงขันของนักกีฬาผูนั้นตลอดการแขงขัน) พรอมกับรายชื่อ
เจาหนาที่ประจําทีม
17.1.2 รูปถายของนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอนและผูชวยผูฝกสอน ขนาด 5 ซ.ม. จํานวนคนละ 3
รูป เปนรูปที่ถายไมเกิน 1 ป โดยถายใบหนาตรงไมสวมหมวก และเขียนชื่อ นามสกุล (ตัวบรรจง) พรอมทั้งชื่อของ
สังกัดที่สงทีมเขาแขงขัน และหมายเลขที่จะใชแขงขัน (เชน นางกอ ขอสกุล หมายเลข 11 หรือ นาย ขอกอสกุล
ผูจัดการทีมจังหวัด) ไวดานหลังรูปทั้ง 3 รูป
17.1.3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ฉบับตัวจริงพรอมถายเอกสารใหนําบัตรตัวจริง
มาดวยในวันแขงขัน เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวจะคืนบัตรตัวจริงให (ไมรับใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่ไมมี
รูปถาย)
17.2 จังหวัดที่เขาแขงขันจะตองจัดทีมไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่ไดกําหนดไวทีมใดลง
สนามแขงขันแลวเหลือผูเลนนอยกวา 7 คน ในสนาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ทีมใดถึงสนามแขงขันแลวจะตองลง
สนามทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด หากทีมใดที่หนึ่งไมลงทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด ใหปรับคูแขงขันเปน
ฝายชนะ หากไมพรอมลงสนามทั้ง 2 ทีม ใหปรับเปนแพทั้งคู ทีมใดที่ถูกปรับเปนแพทุกกรณี จะตองถูกปรับเปนเงิน
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอครั้ง และจะตองทําการแขงขันตามกําหนดการแขงขันในครั้งตอไปตามปกติดวย
17.3 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทําการแขงขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไมรวมการแขงขันตอไปจนหมด
เวลาการแขงขันตามรายการที่คณะกรรมการกําหนด ถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง ใหปรับทีมนั้นเปน แพใน

ครั้งนั้น และถูกลงโทษปรับเงิน 1,000 บาท อาจพิจารณาตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันในครั้งตอไปดวย การพิจารณา
โทษของนักกีฬาและทีมที่เขาแขงขัน หรือพิจารณาการกระทําอันใดที่มีการละเมิดซึ่งไมปรากฏอยูในระเบียบนี้รวมทั้ง
การพิจารณารายงานของผูตัดสินที่มีเหตุการณไมปกติ ในการแขงขันใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
ประธานฯ หรือรองประธานกับกรรมการอีกอยางนอย 5คนเปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเปนสิ้นสุด ผูเขา
แขงขันจะตองปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันนี้ ผูแทนจังหวัด เจาหนาที่นักกีฬาของทีมที่เขาแขงขัน จะตองทราบ จะ
อางวาไมทราบระเบียบนี้ดวยประการใดๆ มิได
18. การแตงกายของนักกีฬา
18.1 ผูเลนแตละชุด ตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน (ยกเวนผูรักษาประตู และหามใชชุดแตงกายสีดํา)
ตามแบบเครื่องแตงกายสีของเสื้อ , กางเกง และถุงเทา ตามที่ไดแจงในวันสมัคร หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีม
กอนการแขงขัน และตองติดหมายเลขประจําตัวทางดานหนาและหลังเสื้อพรอมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแขงขันให
ชัดเจนตามที่ระบุหมายเลขของผูเลนแตละคนไวในใบสมัคร โดยเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับทะเบียนใบสมัคร โดย
มีผูประทวง ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันปรับทีมนั้นใหแพและ ไมจัดใหทําการแขงขันในรอบตอไป ยกเวนจะได
แจง ใหผูตัดสินทราบกอนลงทําการแขงขัน และผูตัดสินไดบันทึกลงในรายงานไวแลว
18.2 ในกรณีที่เครื่องแตงกายมีสีคลายคลึงกันใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือผูตัดสินดําเนินการให
ทีมใดทีมหนึ่งเปลี่ยนสีเสื้อ เพื่อความสะดวกในการตัดสิน
18.3 ผูที่เปนหัวหนาทีมตองติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อดานซายใหชัดเจน เครื่องหมายนี้จะตองจัดหามาให
พรอม
19. มารยาทของนักกีฬาตลอดเวลาการแขงขัน
นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และตองปฏิบัติตามกติกาฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) และระเบียบการแขงขันของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแขงขันหรือระเบียบการ
แขงขัน จนถึงกับผูตัดสินตองสั่งยุติการแขงขันใหถือวาเปนความผิดอยางรายแรงใหพิจารณาโทษตามระเบียบการ
พิจารณา และบทลงโทษของสมาคมฯ
20. การประทวง
ใหดําเนินการประทวงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬา นับตั้งแตหมดเวลาการแขงขัน และผูลงนามในการ
ประทวงตองเปนผูแทนของทีมนั้นๆหรือผูไดรับอํานาจจากทีมนั้นๆ การประทวงตองทําเปนลายลักษณอักษร พรอม
ดวยวางเงินประกัน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) เงินนี้จะคืนใหเมื่อการประทวงเปนผล สําหรับการประทวงเรื่อง
คุณสมบัติของผูเลน ใหผูประทวงทําเปนลายลักษณอักษรเชนกัน (ประทวงคุณสมบัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการ
แขงขันหรือกอนการแขงขัน)
21. อุปกรณการแขงขัน
ลูกฟุตบอลที่ใชในการแขงขันฟุตบอลกีฬาคนพิการแหงชาตินี้ใหใชลูกฟุตบอลที่สหพันธฟุตบอลของนานาชาติ
(FIFA) หรือสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย (FAT) ใหการรับรอง
22. ขนาดของสนามที่ใชทําการแขงขัน
21.1 ขนาดความกวางไมเกิน 75 เมตร และไมต่ํากวา 64 เมตร ขนาดความยาวไมเกิน 110 เมตร และไม
ต่ํากวา 100 เมตร
21.2 ขนาดของประตูสูง 2.40 เมตร กวาง 7.20 เมตร
23. กําหนดการแขงขัน
- อบรมเจาหนาที่จัดการแขงขัน
- ประชุมผูจัดการทีม
- ทําการแขงขัน

24. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทยและผู
ตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
คนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
อาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไมโปรงใสหรือ
ยุติธรรมของการตัดสิน
25. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
25.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
25.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
25.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
25.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
25.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
26. หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
26.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
26.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุดถา
เหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
26.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
26.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
27. รางวัลการแขงขัน
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ
พ.ศ.2552 หมวด 9
รายการที่แขงขัน จํานวน
1 รายการ
27.1 เหรียญรางวัลมอบใหแกนักกีฬาที่ชนะการแขงขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง จํานวน
18 เหรียญ ประกาศนียบัตร 22 ใบ
รางวัลที่
2 เหรียญชุบเงิน จํานวน
18 เหรียญ ประกาศนียบัตร 22 ใบ
รางวัลที่
3 เหรียญชุบทองแดง จํานวน 36 เหรียญ ประกาศนียบัตร 44 ใบ (ครองเหรียญรวม)
(ผูฝกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร)
27.2 เกียรติบัตรมอบใหทั้งนักกีฬาและผูฝกสอนที่ชนะการแขงขัน
27.3 โลรางวัลและเกียรติบัตรมอบใหนักกีฬาดีเดน 1 คนและผูฝกสอนดีเดน 1 คน

28. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
28.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือแตง
กายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาใหเปนไป
ตามระเบียบฯ
28.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
29. โลโกผูใหการสนับสนุน
- การจะมีเครื่องหมายการคา
คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชสิทธิ
ประโยชนของเกมสการแขงขันหรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน
2 x 3 นิ้ว และหามนําตราหรือเครื่องหมาย
การคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน
5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด
มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
30. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทนสมาคมฯ
จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
31. ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจพิจารณาชี้ขาด ขอขัดแยงอื่นใด
ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหถือขอสรุปของคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
*อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการตรวจ
ระดับความพิการ

