
 
 
 

 
ระเบียบ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ว่าด้วย การแข่งขันบีชเทนนิส LTAT BEACH TENNIS 

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

ด้วยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบาย
ส่งเสริมในการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส ให้เป็นท่ีแพร่หลาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) 
เพื่อกำหนดบรรทัดฐานการแข่งขันบีชเทนนิสในประเทศไทยให้เป็นในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับข้อบังคับ
การแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติประเภทบีชเทนนิส เพื่อการพัฒนามาตรฐานกีฬาบีชเทนนิสประเทศไทย
ให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางและบูรณาการยั่งยืน จึงกำหนดระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการแข่งขันบีชเทนนิส ขึ้นดังนี้ 

 ๑. “ระเบียบ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส LTAT BEACH TENNIS” 

 ๒. ระเบียบนี้ใหใ้ช้ข้อบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ๓. ในระเบียบนี ้
 “สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง 
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 “นายกสมาคม” หมายถึง นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ๔. การใช้ระเบียบ 
  ๔.๑ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบการนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน จึงจะม ี
        ผลบังคับใช้ 
  ๔.๒ ให้ใช้ระเบียบการ ในการแข่งขันซึ่งสมาคมเป็นผู้จัด หรือให้การรับรอง 
  ๔.๓ ให้เลขาธิการ หรือคณะบุคคลหรือบุคคลผู้ท่ีได้รับการมอบหมาย เป็นผู้กำกับดูแลและ 
         ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๕. วัตถุประสงค์/... 



 
 
 

-๒- 

 ๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ เพื่อเสริมสร้างระบบและพัฒนามาตรฐานการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสในประเทศไทย            
        สู่ระดับสากล 

 ๕.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฏ กติกา และระบบการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส 
                ท่ีถูกต้องตามข้อบังคับการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) 

  ๕.๓ เพื่อสร้างนักกีฬาบีชเทนนิส และเตรียมนักกีฬาบีชเทนนิสฝีมือดีไว้เป็นทีมชาติต่อไป          
        ในอนาคต 
  ๕.๔ เพื่อใช้ในการจัดอันดับนักกีฬาบีชเทนนิสท้ังประเภทเยาวชนและท่ัวไปของประเทศไทย 

 ๖. ผู้จัดการแข่งขัน 
  ผู้จัดการแข่งขันบีชเทนนิส ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้
  ๖.๑ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การกีฬา                
                           แห่งประเทศไทย 
  ๖.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร  
                           ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๓ เป็นสโมสรเครือสมาชิกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย   
                           ในพระบรมราชูปถัมภ ์
  ๖.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสมาคม 

 ๗. ผู้ดำเนินการแข่งขัน 
  ในการจัดการแข่งขันแต่ละรายการ ต้องมีผู้ดำเนินการแข่งขันเพื่อรับผิดชอบ ควบคุม และดูแล
การแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
  ๗.๑ ผู้อำนวยการแข่งขัน (Tournament Director) ทำหน้าท่ีบริหารการจัดการแข่งขัน 
  ๗.๒ ผู้ตัดสินช้ีขาด (Referee) ทำหน้าท่ีช้ีขาดกรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันซึ่งต้องมี  
                           คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   ๗.๒.๑ ผู้ตัดสินช้ีขาดท่ีขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ระดับ White   
                                        Badge Referee หรือผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดยสมาคมกีฬาเทนนิส  
                                        ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   
 
 

๗.๒.๒. ผ่านการ/... 
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   ๗.๒.๒ ผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง 
                                        ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ๗.๓ ผู้ตัดสิน (Chair Umpire) ทำหน้าท่ีผู้ตัดสินการแข่งขัน และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   ๗.๓.๑ ผู้ตัดสินท่ีขึน้ทะเบียนกับสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ระดับ White Badge  
                                        Chair Umpire 
   ๗.๓.๒ ผู้ตัดสินท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย   
                                        ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   ๗.๓.๓ ผ่านการอบรมผู้ตัดสินจากหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ท่ีสมาคมรับรอง 

 ๘. รายการการแข่งขัน 
  เป็นรายการแข่งขันประเภทบุคคลและทีม ท้ังประเภทเด่ียวและประเภทคู่ ในระดับเยาวชนและ
อาชีพ ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั มภ์ มี
ลักษณะการแข่งขัน ดังนี้ 
  ๘.๑ การแข่งขันบีชเทนนิสนานาชาติ ในเซอร์กิตบีชเทนนิสโลก ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) 
  ๘.๒ การแข่งขันบีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาเทนนิส  
                           ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๘.๓ การแข่งขันบีชเทนนิส  ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  
                           ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๘.๔ การแข่งขันบีชเทนนิส  ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง  
                           ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ๙. ระดับการแข่งขันและการให้คะแนนผู้แข่งขันเพื่อจัดอนัดับนักกีฬาบีชเทนนิสของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข 

 ๑๐. การขอการรับรองจัดการแข่งขัน 
  ๑๐.๑ ผู้จัดการแข่งขันต้องยื่นคำขอรับการรับรองการแข่งขันตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด ต่อผู้รับชอบ 
          ตามข้อ ๔.๓ ณ สำนักงานสมาคม  ก่อนกำหนดการแข่งขันวันแรก ไมน่้อยกว่า ๙๐ วัน  
         พร้อมค่าธรรมเนียม 
  ๑๐.๒ สมาคมจะต้องดำเนินการพิจารณา แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบผลการพิจารณาภายใน       
          ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำขอ 
  ๑๐.๓ สาระสำคัญในหนังสือขอรับรองการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑๐.๓.๑ ช่ือการแข่งขัน/… 
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   ๑๐.๓.๑ ช่ือการแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๒ กำหนดวันแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๓ สถานท่ีแข่งขัน, สภาพสนาม และจำนวนสนามแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๔ กำหนดวัน - เวลา – เปิดและรับสมัครแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๕ ค่าสมัครแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๖ ประเภทแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๗ คุณสมบัติผู้แข่งขัน 
   ๑๐.๓.๘ จำนวนผู้แข่งขันรอบเมนดรอว ์
   ๑๐.๓.๙ ลูกบีชเทนนิสท่ีใช้ในการแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๑๐ ระบบการดำเนินการแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๑๑ รางวัลการแข่งขัน 
   ๑๐.๓.๑๒ ผู้อำนวยการแข่งขัน (ถ้ามี) 
   ๑๐.๓.๑๓  ผู้ช้ีขาดสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย    ในพระบรม 
                                                       ราชูปถัมภ์ กำหนด 
   ๑๐.๓.๑๔ นักกายภาพบำบัด ได้รับอนุญาต 
  ๑๐.๔ รายการแข่งขันใดท่ีผู้จัดยื่นคำขอรับรองต่อสมาคมไว้ หากจำเป็นต้องเล่ือน หรือ ยกเลิก 
          การแข่งขัน ต้องแจ้งการขอเล่ือน หรือยกเลิกต่อสมาคมก่อนวันแข่งขัน ๑๐ วัน พร้อมเหตุผล  
                   และค่าธรรมเนียม การขอเล่ือนหรือยกเลิก ๑,๕๐๐ บาท ต่อรายการ (ถ้าหากขอเล่ือนหรือ 
          ยกเลิกการจัดแข่งเพราะเหตุสุดวิสัย เลขาธิการสามารถพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมได้) 
  ๑๐.๕ หากไม่ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๔ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับรองการแข่งขันรายการนั้น โดยไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียม 
                             ขอจัด 
  ๑๐.๖ รายการแข่งขันที่สมาคม ให้การรับรอง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอจัดการแข่งขันจำนวน   
                           ๒,๐๐๐ บาท ต่อรายการ 
  ๑๐.๗ ผู้จัดการแข่งขันรายการซึ่งได้รับการรับรองแล้ว หากไม่ดำเนินการแข่งขันตามระเบียบนี้จะ 
          ถูกถอด ถอนการรับรอง และ/หรือไม่พิจารณาให้การรับรองในรายการแข่งขันครั้งต่อ ๆ  
           ไป ซึ่งผู้จัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นผู้จัดการแข่งขัน 

 ๑๑. ประเภทการแข่งขัน 
  ๑๑.๑ ประเภทแข่งขันระดับเยาวชน 

๑๑.๑.๑ ประเภท/… 
 



 
 
 

-๕- 
   ๑๑.๑.๑ ประเภทชายเด่ียว/ชายคู่ อายุไม่เกิน ๘ ป ี
   ๑๑.๑.๒ ประเภทหญิงเด่ียว/หญงิคู่ อายุไม่เกิน ๘ ปี 
   ๑๑.๑.๓ ประเภทชายเด่ียว/ชายคู่ อายุไมเกิน ๑๐ ปี 
   ๑๑.๑.๔ ประเภทหญิงเด่ียว/หญงิคู่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี 
   ๑๑.๑.๕ ประเภทชายเด่ียว/ชายคู่ อายุไมเกิน ๑๒ ปี 
   ๑๑.๑.๖ ประเภทหญิงเด่ียว/หญงิคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

   ๑๑.๑.๗ ประเภทชายเด่ียว/ชายคู่ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
   ๑๑.๑.๘ ประเภทหญิงเด่ียว/หญงิคู่ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
   ๑๑.๑.๙ ประเภทชายเด่ียว/ชายคู่ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
   ๑๑.๑.๑๐ ประเภทหญิงเด่ียว/หญงิคู่ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
   ๑๑.๑.๑๑ ประเภทชายเด่ียว/ชายคู่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
   ๑๑.๑.๑๒ ประเภทหญิงเด่ียว/หญงิคู่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
  ๑๑.๒ ประเภทแข่งขันระดับท่ัวไป 
   ๑๑.๒.๑ ประเภทชายเด่ียว 
   ๑๑.๒.๒ ประเภทหญิงเด่ียว 
   ๑๑.๒.๓ ประเภทชายคู่ 
   ๑๑.๒.๔ ประเภทหญิงคู่ 
   ๑๑.๒.๕ ประเภทคู่ผสม 

 ๑๒. คุณสมบัติผู้แข่งขัน 
  ๑๒.๑ ไม่จำกัดสัญชาติและภูมิลำเนาผู้แข่งขัน เว้นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม 
          ข้อบังคับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ฉบับล่าสุด 
  ๑๒.๒ การนับอายุให้เอาปี พ.ศ. ของการแข่งขัน ต้ัง  ลบด้วย พ.ศ. เกิด 
  ๑๒.๓ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกทำโทษเข้าร่วมการแข่งขัน จากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนี ้
   ๑๒.๓.๑ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) 
   ๑๒.๓.๒ สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (ATF) 
   ๑๒.๓.๓ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   ๑๒.๓.๔ สมาคมเทนนิสแห่งประเทศต้นสังกัดของนักกีฬา 
   ๑๒.๓.๕ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   ๑๒.๓.๖ องค์กรอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันตามข้อ ๔.๒ เห็นสมควร 

๑๓ กำหนด/… 
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 ๑๓. กำหนดวันและเวลาแข่งขัน 
  กำหนดเริ่มการแข่งขันแต่ละวัน ไม่ควรเริ่มก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. และควรส้ินสุดการแข่งขันแต่ละวัน         
ไม่เกิน ๑๒ ช่ัวโมง 

 ๑๔. จำนวนผู้แข่งขัน 
  ๑๔.๑ จำนวนผู้แข่งขันในสายแข่งขันเมนดรอว์ (Main Draw) รูปแบบน็อคเอ้าท์ (Knock out) 
   ๑๔.๑.๑ สายแข่งขัน ๖๔ คน/ทีม (มือวาง ๑๖ อันดับ) 
   ๑๔.๑.๒ สายแข่งขัน ๓๒ คน/ทีม (มือวาง ๘ อันดับ) 
   ๑๔.๑.๓ สายแข่งขัน ๑๖ คน/ทีม (มือวาง ๔ อันดับ) 
  ๑๔.๒ จำนวนผู้แข่งขันในสายแข่งขันเมนดรอว์   (Main Draw)   รูปแบบพบกันหมด      
           (Round Robin) 
   ๑๔.๒.๑ สายแข่งขันแบบพบกันหมดรอบแรก ๑๒ คน/คู่ แต่ไม่เกิน ๑๖ คน/คู่ แบ่งออกเป็น 
    ๔ กลุ่ม และผู้ท่ีมีอันดับท่ีดีท่ีสุด ๒ คน/คู่ แต่ละกลุ่มเพื่อผ่านเข้ารอบ ๘ คน/คู่  
    สุดท้าย และหาผู้ชนะเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศต่อไป (มือ 
    วาง ๘ อันดับ) 
   ๑๔.๒.๒ สายแข่งขันแบบพบกันหมดรอบแรก ๖ คน/คู่ แต่ไม่เกิน ๑๑ คน/คู่ แบ่งออกเป็น  
    ๒ กลุ่ม และผู้ท่ีมีอันดับท่ีดีท่ีสุด ๒ คน/คู่ แต่ละกลุ่มเพื่อผ่านเข้ารอบรอง 
    ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศต่อไป (มือวาง 4 อันดับ) 
   ๑๔.๑.๓ สายแข่งขันแบบพบกันหมดรอบแรก ๓ คน/คู่ แต่ไม่เกิน ๕ คน/คู่ แบ่งสาย 
     ๑ กลุ่ม แข่งขันเพื่อจัดอันดับในกุล่ม โดยถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด (มือวาง ๒ อันดับ) 
  ๑๔.๓ จำนวนผู้แข่งขันรอบคัดเลือก (Qualifying) และรอบก่อนรอบคัดเลือก (Pre-Qualifying)  
           ให้ข้ึนอยู่ในการพิจารณาของผู้อำนวยการแข่งขัน และหรือผู้ควบคุมการแข่งขัน 

 ๑๕. สถานที่แข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  ๑๕.๑ ประเภทเด่ียว 
   ๑๕.๑.๑ ขนาดสนามบีชเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี และ ๑๒ ปี ต้องเป็นสนามบีช 
    เทนนิสทราย ท่ีมีขนาดความกว้าง (๓.๕ เมตร) ความยาว (๑๒ เมตร) และความสูง 
    ของเน็ต (๑.๕ เมตร) 
   ๑๕.๑.๒ ขนาดสนามบีชเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี จนถึง ๑๘ ปี ต้องเป็นสนามบีชเทนนิส 
    ทรายท่ีมีขนาดความกว้าง (๔.๕ เมตร) ความยาว (๑๖ เมตร) และความสูงของ 
    เน็ต (๑.๗ เมตร) 

๑๕.๑.๓ ขนาดสนาม/… 
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   ๑๕.๑.๓ ขนาดสนามบีชเทนนิส ประเภทท่ัวไป ต้องเป็นสนามบีชเทนนิสทรายท่ีมีขนาด 
    ความกว้าง (๔.๕ เมตร)   ความยาว (๑๖ เมตร)   และความสูงของเน็ต        
    (๑.๘ เมตร) 
  ๑๕.๒ ประเภทคู่ 
   ๑๕.๒.๑ ขนาดสนามบีชเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี และ ๑๒ ปี ต้องเป็นสนามบีช 
    เทนนิสทรายท่ีมีขนาดความกว้าง (๘ เมตร) ความยาว (๑๖ เมตร) และความสูง 
    ของเน็ต (๑.๕ เมตร) 
   ๑๕.๒.๒ ขนาดสนามบีชเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี จนถึง ๑๘ ปี ต้องเป็นสนามบีชเทนนิส 
    ทรายท่ีมีขนาดความกว้าง (๘ เมตร) ความยาว (๑๖ เมตร) และความสูงของ 
    เน็ต (๑.๗ เมตร) 
   ๑๕.๒.๓ ขนาดสนามบีชเทนนิส ประเภทท่ัวไป ต้องเป็นสนามบีชเทนนิสทรายท่ีมีขนาด 
    ความกว้าง (๘ เมตร) ความยาว (๑๖ เมตร) และความสูงของเน็ต (๑.๘ เมตร) 
  ๑๕.๓ ขนาดความยาวของไม้บีชเทนนิส ไม่เกิน ๕๕ เซนติเมตร (๒๑.๖๕ นิ้ว) และความกว้างไม่ 
           เกนิ ๓๐ เซนติเมตร (๑๑.๘๑ นิ้ว) 
  ๑๕.๔ ลูกบอลสีส้ม จำนวนบอลต่อแมตช์การแข่งขัน (๒, ๓, ๔ หรือ ๖) 
  ๑๕.๕ ขนาดความยาวของไม้บีชเทนนิส ไม่เกิน ๕๕ เซนติเมตร (๒๑.๖๕ นิ้ว) และความกว้างไม่ 
           เกนิ ๓๐ เซนติเมตร (๑๑.๘๑ นิ้ว) 

 ๑๖. กติกาและระเบียบ 
  ๑๖.๑ ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับล่าสุด 
  ๑๖.๒ ใช้ข้อบังคับการแข่งขัน ITF Beach Tennis Men’s Circuit และ ITF Beach Tennis  
           Women’s Circuit ฉบับล่าสุด 
  ๑๖.๓ ให้นำบทลงโทษตามกติกาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ประเภทบีชเทนนิส มาบังคับใช้และ 
           ลงโทษ ดังนี้ 
   ๑๖.๓.๑ ครั้งท่ี ๑ ตักเตือน 
   ๑๖.๓.๒ ครั้งท่ี ๒ ตัดแต้ม 
   ๑๖.๓.๓ ครั้งท่ี ๓ และครั้งต่อๆ ไป ตัดเกม หรืออาจถูกปรับแพ้ ออกจากการแข่งขัน 

 ๑๗. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๑๗.๑ ระยะเวลารับสมัคร ก่อนกำหนดการแข่งขันวันแรกไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน 
  ๑๗.๒ ปิดรับสมัคร ในวันก่อนเริ่มการแข่งขันไม่นอ้ยกว่า ๑๐ วัน 

๑๗.๓ ประกาศ/... 
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  ๑๗.๓ ประกาศสถานภาพ ก่อนการแข่งขันวันแรกไม่น้อยกว่า ๓ วัน และอาจมีการพิจารณาจัด 
           สายการ แข่งขันก่อนกำหนดการแข่งขัน 
  ๑๗.๔ ค่าสมัครแข่งขัน ให้เป็นไปตามกำหนดของผู้จัดการแข่งขันในแต่ละรายการ โดยประเภท 
          เด่ียวไม่เกิน ๗๐๐ บาท ประเภทคู่ๆ ละไม่เกิน ๑๕๐๐ บาท 
  ๑๗.๕ ติดต่อขอรายละเอียดการแข่งขันและสมัครแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติ ดังนี้ 
   ๑๗.๕.๑ เข้าระบบอัตโนมัติทางเว็บไซต์ https://www.tour.ltat.org 
   ๑๗.๕.๒ วีธีการสมัครขอไอดีนักกีฬาทางเว็บไซต์      
     https://www.tour.ltat.org/signup.html 
   ๑๗.๕.๓ วิธีการสมัครรายการแข่งขันทางเว็บไซต์      
     https://www.tour.ltat.org/tournaments.html 
   ๑๗.๕.๔ รายละเอียดของการแข่งขัน และสถานะของนักกีฬาจะอยู่ในรายการการ 
    แข่งขัน ณ  ระบบอัตโนมัติ https://www.tour.ltat.org/tournaments.html 
   ๑๗.๕.๕ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ออีเมล์ ltat_thai@ltat.org 
  ๑๗.๖ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติทางเว็บไซต์    
            https://www.tour.ltat.org โดยผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี USER ID และรหัสผ่านจาก 
            การลงทะเบียนนักกีฬาของสมาคมก่อน  

 ๑๘. บทลงโทษ การตัดคะแนนสะสม และการริบรางวัล 
  ๑๘.๑ ผู้ผิดคุณสมบัติเรื่องอายุ และมีการพิสูจน์ทราบในภายหลังว่าเป็นการกระทำท่ีส่อเจตนา 
          ทุจริตจะถูกยกเลิกคะแนนสะสมท้ังหมดในปีนั้นๆ 
  ๑๘.๒ อาจมีการพิจารณาดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในความผิดตามข้อ ๑๘.๑  
  ๑๘.๓ การปรากฏความผิดตามข้อ ๑๘.๑ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ 
          ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะลงโทษห้ามแข่งในรายการการแข่งขันท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส  
          ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองจัดการแข่งขัน เป็น 
          เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๑๘.๔ การถอนตัวหรือไม่เข้าร่วมการแข่งขัน จะเปิดให้มีการถอนตัวผ่านทางเว็บไซต์    
           https://www.tour.ltat.org หลังจากวันปิดรับสมัคร เป็นเวลา ๒ วัน หากถอนตัว  
         หลังจากนี้จะไม่สามารถถอนตัวผ่านทาง เว็บไซต์ได้แต่จะอนุญาตให้ถอนตัวได้ด้วย 
          เหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ของนักกีฬาเท่านั้น และต้องส่งใบรับรองแพทย์ให้สมาคม 
           กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ทางอีเมล์   

             https:/... 
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            https://www.tour.ltat.org/late-withdraw- request.html ก่อนการแข่งขันรายการนั้น 
          เสร็จส้ินลง นักกีฬาท่ีไม่ถอนตัวตามกำหนดเวลาจะถูกหักคะแนนสะสม ในการจัดอันดับ 
          ของบีชเทนนิสสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
           ครั้งละ ๒๐ คะแนน และหากนักกีฬาท่ีสถานะอยู่ในรอบคัดเลือกในกรณีท่ีจัดการแข่งขัน 
          รอบคัดเลือก จะถูกลงโทษหักคะแนนสะสม ครั้งละ ๑๐ คะแนน 
  ๑๘.๕ หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว นักกีฬาผู้นั้นไม่มีสิทธิรับรางวัลใด ๆ ในรอบท่ีนักกีฬาผู้ 
          นั้นถอนตัว โดยให้รับรางวัลในรอบก่อนหน้านั้นแทน รวมท้ังคะแนนสะสมในการจัดอันดับนัก 
           เทนนิสด้วย 
  ๑๘.๖ นักกีฬาท่ีไม่ลงแข่งขันตามกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือพฤติกรรมท่ีแสดงเจตนา 
           ไม่ลงแข่งขันให้ครบรายการ หรือแสดงกิริยามารยาทท่ีไม่สมควรในระหว่างการแข่งขัน  
           จนถูกผู้ตัดสินหรือผู้ช้ีขาด หรือผู้อำนวยการแข่งขัน ลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน  
          จะถูกตัดคะแนนสะสม บีชเทนนิส สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ 
           ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คะแนน และไม่เกิน ๗๐ คะแนน หรือถูก 
           ลงโทษไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันคราวต่อไปไม่เกิน ๓ ครั้ง และอาจถูกลงโทษไม่ให้เข้าร่วม 
           การแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย       
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองเป็นเวลา ๑ ปี 
  ๑๘.๗ นักกีฬาท่ีถอนตัวจากการแข่งขันภายหลังการจัดสายแข่งขันแล้ว ให้ถือเป็นความผิดตาม 
            ข้อ ๑๐.๔ 
  ๑๘.๘ หากจำนวนคะแนนสะสมท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอให้ติดลบคะแนนนั้นไว้การติดลบคะแนนนี้ให้มี 
          ผลบังคับใช้ข้ามปีการแข่งขัน 

 ๑๙. หน้าที่ผู้จัดการแข่งขนั 
  ๑๙.๑ ปฏิบัติตามข้อบังคับการแข่งขัน 
  ๑๙.๒ รายงานผลการแข่งขันให้สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ทราบทันทีหลังเสร็จส้ินการแข่งขัน หรือ 
          อย่างช้า ภายใน ๔๘ ช่ัวโมง หลังเสร็จส้ินการแข่งขัน รายงานจะต้องประกอบด้วย 
    ๑๙.๒.๑ สายแข่งขันพร้อมผลการแข่งขันที่สมบูรณ์ทุกประเภทท่ีมีการแข่งขัน 
    ๑๙.๒.๒ แจ้งรายนามผู้ไม่มาแข่งขันตามกำหนด (ถ้ามี) 
    ๑๙.๒.๓ แจ้งรายนามผู้ถูกลงโทษ (ถ้ามี) 
    ๑๙.๒.๔ อัพผลการแข่งขันและผลคะแนนการแข่งขันทางระบบเว็บไซต์สมาคมกีฬา 
     เทนนิสฯ 

๒๐. การบังคับ/... 
 

https://www.tour.ltat.org/late-withdraw-%20request.html


 
 
 

-๑๐- 

 ๒๐. การบังคับใชแ้ละการตัดสินชีข้าด 
  ๒๐.๑ ในขณะแข่งขัน นักกีฬามีสิทธิร้องขอผู้ตัดสินช้ีขาด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการ 
           แข่งขัน และหรือกติกาการแข่งขัน หรือร้องขอให้พิจารณาผู้ตัดสิน และหรือผู้กำกับเส้น  
           ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีเทคนิคสนามแข่งขัน 
  ๒๐.๒ ผู้ตัดสินช้ีขาด ไม่มีอำนาจในการกลับคำของผู้ตัดสินในกรณีข้อเท็จจริง 
  ๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผู้ตัดสินช้ีขาด ให้ถ่ือเป็นท่ีสุด 
  ๒๐.๔ นักกีฬาผู้ไม่ปฏิบัติตามผลการพิจารณาหรือการตัดสิน ให้ถือว่าละเมิดข้อ ๑๖ 
  ๒๐.๕ ความใดมิได้ปรากฎในระเบียบนี้ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๔.๒ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการ 
          พิจารณาวินิจฉัยหาข้อยุติ และผลการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีสุด 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายไทยทนุ วรรณสุข) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส  
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


