ระเบียบการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2560)
“สมิหลาเกมส” ณ จังหวัดสงขลา
********************

1. สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
นายกสมาคม นายชูเกียรติ สิงหสูง
เลขาธิการ นายศุภชีพ ดิษเทศ
สถานที่ติดตอ 154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-216-7972 / 02-216-7728
/ 02-219-2430
2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬาเทเบิลเทนนิส) รองประธานกรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง
3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท. ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ กรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ชนิดกีฬาที่มีการประทวง)กรรมการ
ผูแทนกองนิติการ กกท. กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬาเทเบิลเทนนิส) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 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 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ใหใชกติกาการแขงขันเทเบิลเทนนิสของสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ฉบับปจจุบันและ
กติกาของ ITTC (THE INTERNATIONAL TABLE TENNIS COMMITTEE FOR DISABLE)
4.3 ในกรณีที่เกิดปญหาที่มิไดระบุไวในขอบังคับหรือกติกาการแขงขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆให เปน
หนาที่ของผูแทนผูแทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย/ผูชี้ขาดการแขงขันเทเบิลเทนนิส, ผูแทน
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ/ผูเชี่ยวชาญกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ ,ผูแทน
การกีฬาแหงประเทศไทย และประธานฝายกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดเจาภาพ เปนผูพิจารณาตัดสิน ทั้งนี้ให
ถือวาการพิจารณานั้นเปนที่สิ้นสุด
5. คุณสมบัติของนักกีฬาคนพิการที่รวมการแขงขัน
5.1 ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 นักกีฬา 1 คน จะตองลงแขงขันใน ประเภทความพิการเดียวเทานั้น และความพิการนั้นจะตอง
ปรากฏใหเห็นเปนที่เดนชัด (ประเภทความพิการหมายถึง ความพิการทางหู, ความพิการทางสมอง, ความพิการ
ทางปญญา และความพิการทางการเคลื่อนไหว) หากนักกีฬาคนนั้นเคยลงแขงขันประเภทความพิการใดมากอน
จะตองลงแขงขันในความพิการนั้น
6. ประเภทความพิการ
6.1 กลุมพิการทางหู
6.2 กลุมพิการทางสมอง
6.3 กลุมพิการทางปญญา
6.4 กลุมพิการทางการเคลื่อนไหว
7. ประเภทการแขงขัน
7.1 กลุมพิการทางหู
7.1.1 ประเภทชายเดี่ยว
7.1.2 ประเภทหญิงเดี่ยว
7.1.3 ประเภทชายคู
7.1.4 ประเภทหญิงคู
7.2 กลุมพิการทางสมอง
7.2.1 ประเภทชายเดี่ยว
7.2.2 ประเภทหญิงเดี่ยว
7.2.3 ประเภทชายคู
7.2.4 ประเภทหญิงคู
7.3 กลุมพิการทางปญญา
7.3.1 ประเภทชายเดี่ยว
7.3.2 ประเภทหญิงเดี่ยว
7.3.3 ประเภทชายคู
7.3.4 ประเภทหญิงคู
7.4 กลุมพิการทางการเคลื่อนไหว
7.4.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
7.4.2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป
7.4.3 ประเภทชายเดี่ยวระดับความพิการ (CLASS)

7.4.4 ประเภทหญิงเดี่ยวระดับความพิการ (CLASS)
7.4.5 ประเภทชายคู
7.4.6 ประเภทหญิงคู
8. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่
8.1 จังหวัดที่สงนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเขารวมการแขงขันในแตละประเภทและ CLASS ไดดังนี้
8.1.1 ประเภทเดี่ยว (ชาย-หญิง) ไดประเภทละไมเกิน 2 คน โดยแตละประเภทมีนักกีฬาทีมชาติ
ไดไมเกิน 1 คน(ยกเวนนักกีฬาทีมชาติคนนั้นๆ ไมไดเขารวมการแขงขันในนามทีมชาติไทยติดตอกันมาแลวไมนอย
กวา 5 ป)
8.1.2 ประเภทคู (ชาย -หญิง)ไดประเภทละไมเกิน 2 คู โดยแตละประเภทมีนักกีฬาทีมชาติได
คูละไมเกิน 1 คนและภายในคูจะตองลงแขงขันในระดับความพิการของตนเอง (CLASS) เทานั้นยกเวน
นักกีฬาที่รวมระดับความพิการ (CLASS) จะตองลงแขงขันในระดับความพิการสูงเทานั้น
8.1.3 ประเภทเดี่ยวทั่วไป (OPEN) (ชาย-หญิง) ใหแตละจังหวัดสงนักกีฬาเขาแขงขันไดทั้งประเภท
ยืนแขงขัน และประเภทนั่งรถวีลแชรไดทุกคน
8.1.4 นักกีฬาคนหนึ่งจะลงทําการแขงขันไดทั้งประเภทเดี่ยว, ประเภทคู และเดี่ยวทั่วไปไดไมเกินคน
ละ 2 ประเภท
8.1.5 นักกีฬาที่ลงทําการแขงขันในประเภทเดี่ยวตองทําการแขงขันไดเฉพาะระดับความพิการ
(CLASS) ของตนเองเทานั้น ยกเวนในระดับความพิการ (CLASS) ของตนเองไมมีการแขงขัน ใหฝายจัดการ
แขงขันเลื่อนขึ้นไปแขงขันอีกหนึ่งระดับความพิการ โดยมิตองปฏิบัติตามระเบียบขอ 8.1.1
8.1.6 ประเภทความพิการทางดานสมองและปญญา และประเภทความพิการทางดานการไดยิน
ใหแตละจังหวัดสงนักกีฬาชายเขาแขงขันไดไมเกิน 4 คน และนักกีฬาหญิง เขาแขงขันไดไมเกิน 4 คน
8.2 ในแตละทีมจะมีเจาหนาที่ทีมในอัตราสวน 3:1 เพื่อทําหนาที่ผูควบคุมทีม, ผูฝกสอน, ทั้งนี้ใหดูจาก
จํานวนนักกีฬาเปนหลัก
9. วิธีการจัดการแขงขัน
9.1 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการแขงขัน
9.2 แขงขันระบบ 3 ใน 5 เกมละ 11 คะแนน ทุกคู
9.3 คูที่แพในรอบรองชนะเลิศ ถือวาไดตําแหนงที่ 3 ทั้ง 2 คน/คู
9.4 ในแตละประเภทจะตองมีผูสมัครอยางนอย 2 จังหวัด โดยจะมีการมอบรางวัลตามขอ 16.2
10. การจับฉลากแขงขัน
10.1 การจับฉลากจะดําเนินการจับฉลากตามวันที่การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
10.2 ใหสมาคมฯเปนผูพิจารณาจํานวนนักกีฬาที่จะวางอันดับ โดยบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาวางมือ
ประกอบดวย
- นักกีฬาชนะเลิศ รองชนะเลิศครั้งหลังสุด
- นักกีฬาทีมชาติ
10.3 นักกีฬามือวางอันดับ 1 และ 2 จะอยูบนสุดและลางสุด นักกีฬามือวางที่เหลือใหสมาคมฯ จัดอันดับ
และจับฉลากในตําแหนงที่กําหนด ทั้งนี้ใหนักกีฬาที่มาจากจังหวัดเดียวกันแยกกันใหหางที่สุด

11. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
11.1 แตละจังหวัดที่เขารวมแขงขันจะตองสงผูแทนทีมเขารวมประชุมผูจัดการทีมตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการแขงขันกําหนด เพื่อรับทราบขอปฏิบัติหรือขอตกลงตางๆ
11.2 ระหวางการแขงขันผูที่จะปฏิบัติหนาที่ควบคุมทีม/ผูฝกสอนนักกีฬาจะตองเปนผูที่มีรายชื่ออยูใน
บัญชีรายชื่อทีมเทานั้น
11.3 ใหนักกีฬาลงทําการแขงขัน ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
หากพนเวลาที่กําหนดไว 5 นาที โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหปรับเปนแพโดยผูชี้ขาด ทั้งนี้เวลาที่ระบุไวดังกลาว
อาจจะอนุญาตขยายออกไปไดโดยผูชี้ขาด
11.4 นักกีฬาที่ไมลงทําการแขงขัน ตองทํารายงานถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันทราบ พรอมทั้งระบุ
เหตุผลความจําเปน
12. การแตงกายของนักกีฬาและเจาหนาที่
12.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามกติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิส
แหงประเทศไทย โดยตองเปนชุดแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทานั้นและสีของชุดแขงจะตองไมเปนสีเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใชแขงขัน
12.2 ในการแขงขันประเภทคู นักกีฬาจะตองแตงกายที่มีรูปแบบและสีของชุดแขงเหมือนกันทั้งคู
สําหรับนักกีฬาของแตละทีมที่ลงแขงขันจะตองแตงกายที่แตกตางกัน ในกรณีที่เหมือนกันใหใชวิธีจับฉลาก
12.3 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยจึงจะไดรับอนุญาต ให
ลงสนามแขงขัน
12.4 สัญลักษณหรือขอความอันเปนการโฆษณาที่ใชชื่อจังหวัดจะตองมีขนาดไมเกิ40
น ตารางเซนติเมตร
โดยอนุญาตใหมีบนเสื่อแขงขัน 1 ชิ้น กางเกงหรือกระโปรง 1 ชิ้น
13. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่
นักกีฬาและเจาหนาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตน ใหสมกับเปนนักกีฬาและเจาหนาที่ที่ดี และจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ กติกาการแขงขันทุกประเภท หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม หรือมีการละเมิด
จะไดรับการพิจารณาโทษตามควรแกกรณี
14. การประทวง
14.1 ใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ 2552
พ.ศ.
14.2 การประทวงทางดานเทคนิคกีฬาใหประทวงภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับแตการแขงขันในครั้งนั้น
สิ้นสุดลงหรือกอนแขงขันที่มีผลตอผูประทวงในการแขงขันรอบตอไป ทั้งนี้ในกรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งเร็วกวา
14.3 การประทวงตองทํา หนังสือเปน ลายลักษณอักษร และวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน
1,000.-บาท ในกรณีนี้จะคืนเงินประกันใหถาหากการประทวงนั้น ๆ เปนผล
15. อุปกรณการแขงขัน
15.1 โตะเทเบิลเทนนิส จะตองไดรับการรับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
15.2 เน็ต จะตองไดรับการรับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
15.3 ลูกเทเบิลเทนนิส สีขาว มีคุณลักษณะตามที่สหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติกําหนด

16. รางวัลการแขงขัน
16.1 ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2552
- รายการที่แขงขัน จํานวน
55 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
77 เหรียญ ประกาศนียบัตร 77 ใบ
เหรียญชุบเงิน จํานวน
77 เหรียญ ประกาศนียบัตร 77 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 154 เหรียญ ประกาศนียบัตร 154 ใบ (ครองเหรียญรวม)
16.2 จํานวนตําแหนงที่มอบใหเปนดังนี้
16.2.1 นักกีฬาเขาแขงขัน 5 คน 2 สังกัดขึ้นไป ใหมีตําแหนงที่ 1, ที่ 2 และชิงที่ 3
16.2.2 นักกีฬาเขาแขงขัน 4 คน 2 สังกัดขึ้นไป ใหมีตําแหนงที่ 1 และที่ 2
16.2.3 นักกีฬาเขาแขงขัน 2 คน 2 สังกัด ใหมีตําแหนงที่ 1
16.3 ผูที่ไดรางวัล จะตองแตงกายชุดกีฬาใหเรียบรอย และจะตองรับรางวัลดวยตนเองเทานั้น
หามผูหนึ่งผูใดขึ้นรับรางวัลแทนโดยเด็ดขาด
16.4 ผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส และเจาหนาทีป่ ฏิบัติหนาที่ในการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ ใหไดรับประกาศนียบัตร คนละ 1 ใบ
17. กําหนดการแขงขัน
อบรมเจาหนาที่จัดการแขงขัน วันที่
ประชุมผูจัดการทีม วันที่
เริ่มแขงขันระหวาง วันที่

17 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
20 – 24 กรกฎาคม 2560

18. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง และผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง
ผูเชี่ยวชาญกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ/ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
ประธานกรรมการ
ผูชี้ขาดการแขงขันเทเบิลเทนนิส/
ผูแทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
กรรมการ
ผูแทนจังหวัดเจาภาพ
กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีนี้ควรมีบทเฉพาะกาลไวดังนี้
1. การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ จะมีการพิจารณามอบรางวัลใหกับนักกีฬาคนพิการดีเดน
ชาย-หญิง, ผูฝกสอนชาย-หญิง
2. คุณสมบัติของนักกีฬาดีเดน
- เปนนักกีฬาที่มีระเบียบวินัย มีมารยาทดี ทั้งในสนามและนอกสนามแขงขัน มีลักษณะเดนที่
ควรยกยอง เชน มีการพัฒนาฝมือ มีความรูความสามารถ มีจิตใจเปนนักกีฬา ฯลฯ มีผลงานจากการแขงขันโดย
เบื้องตนในพิจารณาจากเหรียญรางวัลเปนอันดับแรก
3. คุณสมบัติของผูฝกสอนดีเดน
- เปนผูที่มีความประพฤติดี เปนแบบอยางใหกับนักกีฬา และผูรวมงาน นักกีฬาที่ไดรับการ
ฝกสอนตองมีระเบียบวินัยที่ดี มีการพัฒนาฝมือและประสบผลสําเร็จในการแขงขัน
- เปนผูฝกสอนที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความสม่ําเสมอ, มีการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ

19. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬา
แหงประเทศไทยและผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับ
การพิจารณาจากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่เปนผูตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
อาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไมโปรงใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
23. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
23.1ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
23.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
24. โลโกผูใหการสนับสนุน
- การจะมีเครื่องหมายการคา
คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชสิทธิ์
ประโยชนของเกมสการแขงขันหรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน 2 x 3 นิ้ว และหามนําตราหรือเครื่องหมาย
การคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการแขงขันโดย
เด็ดขาด
- อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน
5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด
มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
25. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการตรวจ
ระดับความพิการ

