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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย  การจดัการแข่งขันเซปักตะกร้อ  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่  8  พ.ศ.  2556 

********************************* 

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการจดัการแข่งขนั
เซปักตะกร้อ ในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั อาชีวศึกษาภาค และระดบัชาติ  
ให้เป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
จึงวางระเบียบว่าดว้ยการจดัการแข่งขนัเซปักตะกร้อ  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  พ.ศ. 2556  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อที่  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด             
การแข่งขันเซปักตะกร้อ  กฬีาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 8  พ.ศ. 2556” 

ข้อที่  2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบังคบัที่ขัด  หรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
ข้อที่  3.  ในระเบียบนี ้ ก าหนดแนวทางการจดัการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ 4  เป็นต้นไป 
ข้อที่  4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มอบหมายใหม้ีหนา้ท่ีควบคุมการแข่งขนัเซปักตะกร้อ อาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8 ท่ีปรึกษาและควบคุมการแข่งขนั 

4.2  ประธานฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อ ของอาชีวศกึษาจงัหวดั             ประธานกรรมการ 
เจา้ภาพอาชีวะเกมส์ 
4.3  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      รองประธานกรรมการ 
4.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      กรรมการ  
4.5  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 
4.6  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      กรรมการและ 

ผูช่้วยเลขานุการ 

 ข้อที่  5.  คณะกรรมการพิจารณาประทว้งเทคนิค 
 5.1  ประธานฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อของอาชีวศกึษาจงัหวดั              ประธานกรรมการ 

 เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 5.2  ผูค้วบคุมการแข่งขนัท่ีอาชีวศกึษาจงัหวดั                                กรรมการ 

 เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 5.3  ผูค้วบคุมการตดัสินท่ีอาชีวศกึษาจงัหวดั                                 กรรมการ 

 เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์       
 5.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อที่  6.  ข้อบังคบัและกตกิาการแข่งขัน 
 6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา          

อาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 

 ข้อที่  7.  คุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 
 7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ  และระบบทวิภาคี  ระดับ ปวช.  ปวส.  ปทส.            

และปริญญาตรีสถานศึกษาส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และไดล้งทะเบียนเรียน  มีผลการเรียน
ไม่นอ้ยกว่า  1  ภาคเรียน ยกเว้นการแขง่ขนักีฬาในระดบัจงัหวดัและภาค 

 7.2  ตอ้งมีอายตุั้งแต่  15  ปีข้ึนไป  และไม่เกิน  25  ปี  (ใช ้พ.ศ. ปัจจุบนัลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 

 ข้อที่  8.  ประเภทการแข่งขัน 
  การแข่งขันประเภทน้ี  เรียกว่า  “การแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี  8               
พ.ศ. 2556 ”  จะท าการแข่งขัน  ระหว่างว ัน ท่ี  20-26 สิงหาคม    2556  ณ จังหวัดชลบุรี  โดยแบ่ง                
การแข่งขนัออกเป็น  4  ประเภท 
  8.1  ประเภททีมชุดชาย 
  8.2  ประเภททีมชุดหญิง 
  8.3  ประเภททีมเด่ียวชาย 
  8.4  ประเภททีมเด่ียวหญิง 

 ข้อที่  9.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  9.1  เซปัก-ตะกร้อชาย – หญิง  ประเภททีมชุด  ส่งรายช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน                   
ไม่นอ้ยกว่า 9 คน  แต่ไม่เกิน  12 คน  (ใหม้ีจ  านวนเจา้หนา้ท่ีหรือผูฝึ้กสอน  ผูค้วบคุมทีมไดไ้ม่เกิน  3 คน) 
  9.2  เซปัก -ตะกร้อชาย-หญิง  ประเภททีมเด่ียวส่งรายช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน                 
ไม่นอ้ยกว่า  3 คน  แต่ไม่เกิน 5  คน  โดยใชร้ายช่ือจากขอ้  9.1 
  9.3  ผูเ้ล่นทีมเด่ียว  ตอ้งมีช่ืออยูใ่นทีมชุด 
  9.4  การจดัการแข่งขนัให้จดัการแข่งขนัทีมชุดให้เสร็จส้ินก่อน  จึงจดัการแข่งขนัทีมเด่ียว  
ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง 

 ข้อที่  10.  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก 
10.1  ระดบัจงัหวดั 

 ให้แต่ละสถานศึกษาคัด เลือกตัวแทนสถานศึกษา  ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน                    
ในระดบัจงัหวดั  สถานศึกษาละ  1 ทีม / ประเภท  (ชาย  1 ทีม , หญิง  1 ทีม) 
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10.2  ระดบัภาค 
 ให้แต่ละอาชีวศึกษาจงัหวดัส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัภาคไดป้ระเภทละ 1 ทีม  

เพื่อคดัเลือกตวัแทนภาคให้ไดสิ้ทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ  ภาคละ  2 ทีม / ประเภท (ชาย  2 ทีม , 
หญิง  2 ทีม) 

10.3  ระดบัชาติ 
 ทีมท่ีมีสิทธิเข้าแข่งขนัในระดับชาติ  (กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8)  ประกอบด้วย

จงัหวดัต่าง ๆ  จ  านวน  12  ทีม 
 10.3.1.  ทีมชนะเลิศเซปัก – ตะกร้อทีมชายและหญิงกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 7               

พ.ศ. 2553  ทีมจงัหวดัแชมป์เก่า 
 10.3.2.  ทีมจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  พ.ศ. 2556  ทีมจงัหวดัชลบุรี 
 10.3.3.  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  รอบคัดเลือก   

กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  ทั้ง  5  ภาค  รวมจ านวน  10  ทีม 

 ข้อที่  11.  วธิีการจดัการแข่งขัน 
11.1  การจดัการแข่งขนัเซปัก-ตะกร้อ  ในการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัอาชีวศึกษา

จงัหวดัและภาค  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัในแต่ละระดบั 
   11.2   การจดัการแข่งขนัเซปัก-ตะกร้อ ในการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติให้แบ่ง
การแข่งขนัประเภททีมชุดออกเป็น 4 สาย ๆละ 3 ทีม น าทีมท่ี 1,2  ของแต่ละสายเขา้รอบสอง 

รอบแรก  แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1  และท่ี 2  ของ          
แต่ละสายเขา้แข่งขนัในรอบสอง (8 ทีม) 

 รอบสอง จดัการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก โดยไขวส้ายดงัน้ี 
 A: ท่ี 1 สาย A- ท่ี 2 สาย B 
 B: ท่ี 2 สาย A- ท่ี 1 สาย B 
 C: ท่ี 1 สาย C-  ท่ี 2 สาย D 
 D: ท่ี 2 สาย C- ท่ี 1 สาย D 
  เอาทีมท่ีชนะไปเขา้รอบรองชนะเลิศ 
  รอบรองชนะเลิศ  (4 ทีม) 
   จดัการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก โดยไขวข้า้มสาย ดงัน้ี 
 ชนะสาย A- ชนะสาย C 
 ชนะสาย B- ชนะสาย D 

  รอบชิงชนะเลิศ  ให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ  แข่งขันชิงต าแหน่งชนะเลิศ  และ          
ทีมท่ีแพใ้นรอบรองชนะเลิศ  แข่งขนัชิงอนัดบัท่ี 3 
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11.3  ทีมชนะได ้ 2 คะแนน , ทีมแพไ้ด ้ 1 คะแนน ,  ทีมท่ีมาแข่งขนัไม่ทนั , ไม่มาท าการ
แข่งขนัหรือถูกปรับเป็นแพใ้นกรณีท่ีผูต้ดัสินสัง่ใหล้งแข่งขนัได ้ 0  คะแนน 

11.4  กรณีท่ีมีทีมคะแนนเท่ากนั  ใหพิ้จารณาอนัดบัดงัต่อไปน้ี 
 11.4.1  ทีมมีคะแนนเท่ากนั  2 ทีม  ให้พิจารณาว่าทีมใดเป็นอนัดบัก่อนหรือหลงั   

ใหถื้อผลการแข่งขนัระหว่าง  2 ทีม  ในรอบนั้น 
 11.4.2  ทีมท่ีมีคะแนนเท่ากนัมากกว่า  3  ทีม  ตอ้งการเขา้รอบ  2 ทีม  ให้จบัสลาก

เข้ารอบก่อน  2 ทีม  แลว้ก  าหนดว่าทีมเป็นอนัดับก่อนหรือหลงั  ให้ถือผลการแข่งขนัระหว่างกนั  2 ทีม               
ในรอบนั้น 

 11.4.3  ทีมท่ีมีคะแนนเท่ากนั  2 ทีม  ตอ้งการเขา้รอบต่อไปทีมเดียว  พิจารณาว่าทีม
ใดเขา้รอบ  ใหถื้อผลการแข่งขนัระหว่าง  2 ทีม  ในรอบนั้น 

 11.4.4  ทีมท่ีมีคะแนนเท่ากนั  3 ทีม  ตอ้งการเขา้รอบต่อไปทีมเดียว  ให้จบัสลากหา
ทีมเขา้รอบ 

 11..4.5  การด าเนินการจับสลากเข้ารอบ  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน                  
เป็นผูด้  าเนินการ 

 ข้อที่  12.  ข้อปฏิบัตใินการแข่งขัน 
12.1  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งยอมรับค าตดัสินและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  กรรมการตดัสิน  และเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 
12.2 ให้ผูจ้ดัการทีมส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัให้ตรงกบัหมายเลขประจ าตวัท่ีไดล้งทะเบียน 

ไวแ้ลว้ในแบบการแข่งขนัประจ าวนั  ส่งให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือตามค าสัง่กรรมการผูต้ดัสิน 
ใหป้รับเป็นแพ ้ ในกรณีดงักล่าวเป็นประการใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัแจง้ใหค้ณะกรรมการ
อ านวยการต่อไป 

 ข้อที่  13.  การแต่งกายของนักกฬีา 
ใหเ้ป็นไปตามกติกาเซปัก-ตะกร้อของสหพนัธเ์ซปัก-ตะกร้อนานาชาติ  (ISTAF)  ขอ้ 6 

 ข้อที่  14.  การประท้วง 
14.1  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการแข่งขนั

กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 
14.2  ให้ผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ยื่นประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเงินประกัน

จ านวน  2,000  บาท  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ภายใน   24 ชั่วโมง  หลงัเสร็จส้ินการแข่งขัน                 
หากการประทว้งไม่เป็นผลใหริ้บเงินประกนัดงักล่าว  ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจา้ภาพ 
 อนึ่ ง   เร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬ า  ถ้ าทีมใดนั กกีฬ าขาดคุณสมบัติ เข้ าร่วมการแข่งขัน                     
ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน  และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเร่ืองคุณสมบัต ิ           
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ของนักกฬีาสามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมคู่ีกรณีในการย่ืนประท้วง
และผลการพจิารณาหรือการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขัน  ถือเป็นที่สุด 

 ข้อที่  15.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ลูกตะกร้อจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยหรือการกีฬา           

แห่งประเทศไทยประกอบดว้ย 
15.1  ลูกตะกร้อ  ประเภทเซปัก-ตะกร้อชาย 
15.2  ลูกตะกร้อ  ประเภทเซปัก-ตะกร้อหญิง 
15.3  เน็ตตะกร้อ 

 ข้อที่  16.  รางวลัการแข่งขัน 
16.1  ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไวใ้นข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             

ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 
   -  รางวลัท่ี  1  ถว้ย / เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบตัร (เฉพาะประกาศนียบตัร
มอบใหผู้ค้วบคุมผูฝึ้กสอนเจา้หนา้ท่ีไม่เกิน3คน) 
   -  รางวลัท่ี  2  ถว้ย / เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบตัร (เฉพาะประกาศนียบตัร
มอบใหผู้ค้วบคุมผูฝึ้กสอนเจา้หนา้ท่ีไม่เกิน3คน) 
   -  รางวัล ท่ี   3   ถ้วย  / เห รียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร  (เฉพาะ
ประกาศนียบตัรมอบใหผู้ค้วบคุมผูฝึ้กสอนเจา้หนา้ท่ีไม่เกิน3คน) 
   -  โล่ / ถว้ยรางวลันักกีฬาเซปัก-ตะกร้อยอดเยี่ยม  ชาย 1 รางวลั  หญิง 1 รางวลั
(พร้อมประกาศนียบตัร) 
   -  โล่  / ถ้วยรางวัลผู ้ฝึกสอนดี เด่น   ชาย 1 รางวัล   หญิ ง 1 รางวัล  (พ ร้อม
ประกาศนียบตัร) 

16.2  การพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยม  ชาย – หญิง  ให้คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง       
จากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัเป็นผูพิ้จารณาตามหลกัเกณฑ ์ ต่อไปน้ี    

 16.2.1  พิจารณาจากทีมท่ีเขา้รอบ  4 ทีมสุดทา้ย 
 16.2.2  เป็นนกักีฬาทีมชาติหรือไม่เป็นก็ได ้
 16.2.3  เป็นนกักีฬามีความสามารถเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับ 
 16.2.4  เป็นนกักีฬาท่ีมีโอกาสกา้วไปเล่นในระดบัสูงต่อไปได ้
 16.2.5  เป็นผูท่ี้มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั 
 16.2.6  เกณฑอ่ื์น ๆ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 

16.3  การพิจารณาผูฝึ้กสอนดีเด่น  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขนัเป็นผูพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร 
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 ใหค้ณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดบัชาติ  บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
   

  ประกาศ  ณ วนัท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
  
 
 

         (นายชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ)์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประธานกรรมการอ านวยการการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 


