บทที่ 11
กติกากีฬาสควอช
11.1 เกมสควอช
สคอวชเป็ นเกมระหว่างผูเ้ ล่น 2 คน อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยไม้แร็ กเก็ต,
ลูกบอลมาตรฐาน และเล่นในคอร์ ทซึ่ งเป็ นตามขนาดและมาตรฐานที่สมาพันธ์กีฬาสคอวช
โลก (WRF) กําหนด
11.2 การนับคะแนน
การแข่งขันจะตัดสิ นผูช้ นะจาก 2 ใน 3 เกม หรื อ 3 ใน 5 เกม แล้วแต่ผจู ้ ดั
แต่ละเกมเล่น 9 แต้ม โดยผูช้ นะในแต่ละเกมคือ ผูท้ ี่ทาํ ได้ 9 แต้มก่อน ยกเว้นกรณี ที่ได้
8 แต้มเท่ากันในกรณี น้ ี ผูร้ ับลูกมีสิทธิเลือกก่อนที่จะมีการเสิ ร์ฟต่อไปว่าจะเล่นถึง 9 แต้ม
(No Set) หรื อ 10 แต้ม (Set Two) ถ้าเลือก 10 แต้ม จะเล่นต่อไปอีก 2 แต้มโดย ผูช้ นะ
2 แต้มก่อนจะเป็ นผูช้ นะในเกมนั้น
ในการเลื อกว่าจะเล่ น ต่อไปถึ ง 9 แต้ม หรื อ 10 แต้ม ผูร้ ั บลูก จะต้องแสดง
ความจํานงให้ชดั แจ้งกับกรรมการผูน้ บั แต้ม กรรมการผูต้ ดั สิ น และคู่แข่งขัน กรรมการ
ผูน้ บั แต้มจะขาน “No Set” หรื อ “Set Two” ก่อนที่จะให้เล่นเกมต่อไป
11.3 การได้ แต้ ม
ฝ่ ายเสิ ร์ฟเท่ านั้นที่ มีสิทธิ์ ได้แต้ม ถ้าผูเ้ สิ ร์ฟชนะการตี ลูกใดก็จะได้ 1 แต้ม
ถ้าผูร้ ับชนะการตีลูกใดก็จะกลับมาเป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ
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11.4 การเสิ ร์ฟ
11.4.1 สิ ทธิ ในการเสิ ร์ฟลูกตัดสิ นโดยการหมุนแร็ กเก็ตเสี่ ยงทายหลังจากนั้น
ผูเ้ สิ ร์ฟ จะคงสิ ท ธิ การเสิ ร์ฟ ลูก ต่ อไปจนกระทั่งเล่ น แพ้ในลู ก ใดลู กหนึ่ ง คู่ แข่ งขัน จึ งจะ
กลับมาเป็ นผูเ้ สิ ร์ฟลูกแทน สับเปลี่ยนไปเช่นนี้ จนจบการแข่งขัน ในการเริ่ มเกม 2 และเกม
ต่อไป ผูช้ นะในเกมที่ผา่ นเป็ น ผูเ้ สิ ร์ฟก่อน
11.4.2 ในการเริ่ มต้นแต่ละเกม ผูเ้ สิ ร์ฟลูกมีสิทธิ์ เลื อกช่องเสิ ร์ฟ (Box) และ
หลังจากนั้นก็จะต้องเปลี่ยนช่องเสิ ร์ฟทุกครั้งที่ได้แต้ม นอกจากกรณี ที่ตอ้ งเล่นลูกใหม่
(Let) ในกรณี น้ ีผเู ้ สิ ร์ฟลูกจะต้องเสิ ร์ฟจากช่องเสิ ร์ฟเดิม
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ
ถ้าผูเ้ สิ ร์ฟลูกเสิ ร์ฟผิดช่องเสิ ร์ฟ หรื อไม่แน่ ใจว่าจะต้องเสิ ร์ฟจากช่ องเสิ ร์ฟใด
กรรมการผูน้ บั แต้มจะแจ้งให้ทราบ ถ้ากรรมการผูน้ บั แต้มแจ้งผิด หรื อมีขอ้ พิพาท ผูต้ ดั สิ น
จะตัดสิ นว่า จะต้องเสิ ร์ฟจากช่องเสิ ร์ฟเดิม
11.4.3 ลูก เสิ ร์ฟ ที่ ได้ คื อ ลู กที่ เสิ ร์ฟ โดยเท้าข้างหนึ่ งของผูเ้ สิ ร์ฟ อยู่ในช่ อง
เสิ ร์ฟ โดยไม่เหยียบเส้น และลูกที่ตีปล่อยลงมา หรื อโยนขึ้นไปกลางอากาศโดยไม่ถูก
กําแพง, พื้น, เพดาน หรื อสิ่ งอื่นใดที่ห้อยลงมา ลูกต้องโดนตีไปกระทบกําแพงด้านหน้า
ระหว่างเส้นเสิ ร์ฟ (Cut Line) และเส้นออกบน (Out Line) และสะท้อนมาตกข้างหลัง
คอร์ ท (ถ้าฝ่ ายรั บไม่ตีลูกกลางอากาศเสี ยก่ อน) ในช่ อง (Back Quarter) ตรงข้ามกับ
ช่องที่เสิ ร์ฟ
ถ้าผูเ้ สิ ร์ฟปล่อยลูก หรื อโยนลูกแล้วไม่ได้พยายามตีลูกให้ปล่อย หรื อโยน
ลูกใหม่ผเู้ ล่นที่มีแขนเดียวให้ใช้แร็ กเก็ตช่วยโยนลูกขึ้นไปกลางอากาศเพื่อเสิ ร์ฟลูกได้
11.4.4 ลูกเสิ ร์ฟที่ดีคือลูกที่ไม่มีผลให้ตอ้ งเปลี่ยนเสิ ร์ฟตามกติกาข้อ 4.6
11.4.5 ลูกเสิ ร์ฟถือว่าเสี ยในกรณี ต่อไปนี้
11.4.5.1 ในขณะที่เสิ ร์ฟลูก เท้าของผูเ้ สิ ร์ฟไม่แตะพื้นอยูใ่ นช่องเสิ ร์ฟ โดย
ไม่เหยียบเส้น บางส่ วนของเท้าอาจอยูเ่ หนือเส้นโดยไม่แตะเส้นได้
11.4.5.2 ลูก ที่ เสิ ร์ฟ โดนกําแพงหน้าตํ่ากว่า หรื อถู ก เส้ น เสิ ร์ฟ แต่ เหนื อ
แผ่นสังกะสี
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11.4.5.3 ลูกที่เสิ ร์ฟสะท้อนกลับมาตกก่อนถึงเส้นขวางคอร์ ท หรื อไม่ตก
ในช่วง (Back Quarter) ตรงข้ามกับช่องที่เสิ ร์ฟ นอกจากกรณี ที่ผรู ้ ับตีลูกกลางอากาศ
11.4.6 ผูเ้ สิ ร์ฟจะเสี ยสิ ทธิ การเสิ ร์ฟให้กบั คู่ต่อสู ้ในกรณี ต่อไปนี้
11.4.6.1 เสิ ร์ฟเสี ย
11.4.6.2 ลูกที่ปล่อยลงมา หรื อโยนขึ้นไปเพื่อเสิ ร์ฟ โดนกําแพง พื้น เพดาน
หรื อสิ่ งอื่นใดที่หอ้ ยลงมา ก่อนเสิ ร์ฟ
11.4.6.3 ผูเ้ สิ ร์ฟเสี ย
11.4.6.4 กรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่าผูเ้ สิ ร์ฟตีลูกไม่ถูกต้อง
11.4.6.5 ลูกที่ เสิ ร์ฟโดนกําแพงหน้าตํ่ากว่าแผ่นสังกะสี หรื อออก หรื อ
โดนส่ วนอื่นของคอร์ทก่อนโดนกําแพงหน้า
11.4.6.6 ลูกที่ เสิ ร์ฟโดนผูเ้ สิ ร์ฟ หรื อเสื้ อผ้าที่ ใส่ หรื อสิ่ งของที่ ถืออยู่
ก่อนกระทบพื้นมากกว่าหนึ่งครั้ง หรื อก่อนที่ผรู้ ับตีลูก
11.4.6.7 ผูเ้ สิ ร์ฟจะต้องไม่เสิ ร์ฟ จนกว่ากรรมการผูน้ ับแต้มจะขานแต้ม
เสร็ จ
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ
กรรมการผูน้ บั แต้มจะต้องไม่ขานช้าเกินไป ถ้าผูเ้ สิ ร์ฟ เสิ ร์ฟหรื อพยายามเสิ ร์ฟ
ก่อนการขานแต้ม กรรมการผูต้ ดั สิ นจะสัง่ ให้หยุดเล่น และให้ผเู ้ สิ ร์ฟรอจนกว่ากรรมการ
ผูน้ บั แต้มจะขานเสร็ จ
11.5 การเล่ น
หลังจากฝ่ ายเสิ ร์ฟได้เสิ ร์ฟลูกดี ไปแล้ว ฝ่ ายรั บจะตี ลูกสลับ กัน กับ ฝ่ ายเสิ ร์ฟ
จนกระทัง่ ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่สามารถรับลูกได้ หรื อจนกระทัง่ ผูต้ ดั สิ นนับแต้ม หรื อสั่งให้
หยุดเล่นตามกติกาข้อหนึ่งข้อใด
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11.6 การรับลูก
11.6.1 การรับลูกถือว่าดี ถ้าผูร้ ับตีลูกกลับไปก่อนลูกจะกระทบพื้นเกิ นกว่า 1
ครั้ง และลูกโดนกําแพงหน้าสู งกว่าแผ่นสังกะสี โดยไม่โดนพื้น หรื อเสื้ อผ้าของผูต้ ี หรื อ
ไม้แร็ กเก็ต หรื อตัว หรื อเสื้ อผ้าของคู่แข่งขัน และลูกไม่ออก
11.6.2 การรับลูกไม่ถือว่าดี ถ้าลูกโดนแผ่นสังกะสี ก่อน หรื อหลังโดนกําแพง
ด้านหน้าก่อนกระทบพื้น หรื อถ้าไม้แร็ กเก็ตไม่อยูใ่ นมือผูเ้ ล่นขณะที่กระทบลูก
11.7 ลูกให้ เล่ นใหม่ (Let)
ลูกที่ให้เล่นใหม่ คือ ลูกที่ไม่สามารถตัดสิ นได้ ลูกที่ตอ้ งเล่นใหม่จะไม่นบั แต้ม
และผูเ้ สิ ร์ฟเดิมจะเสิ ร์ฟอีกครั้งจากช่องเสิ ร์ฟเดิม
11.8 การชนะแต่ ละลูก
ผูเ้ ล่นจะชนะลูกหนึ่งลูกใดในกรณี ต่อไปนี้
11.8.1 ตามกติกาข้อ 11.4.6 ในกรณี ที่ผเู ้ ล่นเป็ นผูร้ ับลูก
11.8.2 คู่ต่อสู ้ไม่สามารถตีลูกดีกลับไปได้ นอกจากกรณี ที่ได้เล่นใหม่หรื อ
กรรมการให้ชนะในลูกนั้น
11.8.3 ลูกโดนคู่แข่งขันหรื อเสื้ อผ้าของคู่แข่งขันหรื อสิ่ งของที่คู่แข่งขัน ถือ
อยูใ่ นกรณี ที่ค่แู ข่งขันไม่ได้เป็ นผูต้ ีลูก นอกจากกรณี ตามกติกาข้อ 11.9, 11.10 และ
11.13.1.1
11.8.4 กรรมการผูต้ ดั สิ น ตัดสิ นให้ชนะในลูกนั้นตามกติกา
11.9. การตีลูกไปถูกคู่แข่ งขัน
ถ้าลูกก่อนที่จะถึงกําแพงหน้าโดนคู่แข่งขัน หรื อไม้หรื อเสื้ อผ้าของคู่แข่งขัน
หรื อสิ่ งของที่คู่แข่งขันถืออยู่ จะต้องหยุดเล่น
11.9.1 นอกจากกรณี ที่กติกาข้อ 11.9.2 มีผลบังคับ ผูต้ ีลูกจะชนะในลูกนั้น ถ้า
ลูกที่ตีน้ นั เป็ นดี และกระทบกําแพงหน้าก่อนกระทบกําแพงอื่น
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11.9.2 ถ้าลูกที่ตีจะเป็ นลูกดี
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ
ถ้าผูต้ ีลูกหมุนตัวตามไปตีลูกที่ปล่อยให้ผ่านตัวไป แต่ไม่ตีลูกเพราะเกรงอย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะโดนคู่แข่งขัน และกรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่าสามารถจะตีลูกดีกลับได้ให้
เล่นลูกนั้นใหม่
11.9.3 ถ้าลูกที่ตีโดน หรื อจะโดนกําแพงอื่น และจะเป็ นลูกดี ให้อนุญาตให้เล่น
ลูกนั้นใหม่ได้ นอกจากกรรมการผูต้ ดั สิ นจะเห็นว่า ผูต้ ีลูกโดนขัดขวางไม่ให้ชนะในลูกนั้น
ในกรณี น้ ีกรรมการผูต้ ดั สิ นจะให้ผตู้ ีลูกชนะในลูกนั้น
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
การให้ผเู้ ล่นชนะในลูกใดตามกติกาข้อ 11.9 จะต้องไม่เป็ นกรณี หมุนตัวตีลูกที่
ผ่านตัวไป หรื อพยายามตีซ้ าํ
11.9.4 ถ้าลูกที่ตีไม่เป็ นลูกดี ผูต้ ีจะเป็ นผูแ้ พ้ในลูกนั้น
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
เมื่อผูเ้ ล่นโดนลูกตามที่อธิ บายในกติกาข้อ 11.9 ให้กรรมการผูข้ านแต้มขาน
“Down” ให้กรรมการผูต้ ดั สิ นพิจารณาทิศทางของลูก และให้คาํ ตัดสิ นต่อไป
11.10 ผู้เล่ นทีต่ ลี ูกพลาดพยายามตีซํ้าได้
ลูกที่ตีไปโดนคู่แข่งขัน หรื อไม้แร็ กเกต หรื อเสื้ อผ้าของคู่แข่งขัน หรื อสิ่ งของที่
คู่แข่งขันถืออยู่ ถ้าในความเห็นของกรรมการตัดสิ น
11.10.1 ผูต้ ีสามารถตีลูกดีกลับไปได้ ต้องให้เล่นใหม่
11.10.2 ผูต้ ี ไม่สามารถตี ลูกดี กลับไปได้ ต้องให้แพ้ในลูกนั้นถ้าผูแ้ ข่งขัน
พยายามตีลูกซํ้าตีโดนคู่แข่งขัน หรื อเสื้ อผ้าของคู่แข่งขัน หรื อสิ่ งของที่คู่แข่งขันถืออยูโ่ ดย
ลูกนั้นจะเป็ นลูกดีตอ้ งให้เล่นใหม่ แต่ถา้ ลูกนั้นจะเป็ นลูกไม่ดีถึงแม้จะไม่โดนคู่แข่งขัน ก็
ให้ผตู ้ ีแพ้ในลูกนั้น
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11.11 การอุทธรณ์
ผูเ้ ล่นสามารถอุทธรณ์การตัดสิ นของกรรมการผูข้ านแต้มได้ในทุกกรณี
การอุท ธรณ์ ต่ อกรรมการผูต้ ดั สิ น ให้ใช้คาํ ว่า “Appeal Please” ในกรณี น้ ี ให้
หยุดเล่นจนกว่ากรรมการผูต้ ดั สิ นจะตัดสิ น
ถ้ากรรมการผูต้ ัด สิ น ไม่ เห็ น ด้ว ยกับ ข้อ อุ ท ธรณ์ คําตัด สิ น จะเป็ นไปตามที่
กรรมการผูน้ ับแต้ม ได้ขานไว้ถา้ กรรมผูต้ ดั สิ น ไม่ แน่ ใจจะต้องให้มี การเล่ น ลูกนั้น ใหม่
นอกจากจะเป็ นกรณี ตามหมายเหตุสําหรั บกรรมการผูต้ ดั สิ นในกติ กาข้อ 11.11.2.1 และ
หมายเหตุสาํ หรับกรรมการผูต้ ดั สิ นข้อ ค และง ในกติกาข้อ 11.11.2.2
กรณี กรรมการผูต้ ดั สิ นเห็ นด้วยกับข้ออุทธรณ์ หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ นภายใต้
กติกาข้อ 11.20.4 ให้ตดั สิ นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
การชี้ไม่ใช่การอุทธรณ์ที่ถูกต้อง
11.11.1 การอุทธรณ์การเสิ ร์ฟ
11.11.1.1 ถ้ า ก รรม ก ารผู้ นั บ แต้ ม ข าน “fault”, “foot fault”, “not up”,
“down” หรื อ “out” และกรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์จะต้องให้ เล่นลูกนั้นใหม่
11.11.1.2 ถ้ า กรรมการผู ้นั บ แต้ ม ไม่ ข าน “fault”, “foot fault”, “not up”
“down” หรื อ “out”ผูเ้ สิ ร์ฟอาจจะอุทธรณ์ ทนั ทีหรื อเมื่อเล่นจบในลูกนั้น (ในกรณี ได้ตีลูก
หรื อพยายามตีลุกลับไป) ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่าเสิ ร์ฟไม่ดีก็จะหยุดเล่นทันที และให้
ผูร้ ับลูกเป็ นผูช้ นะในลูกนั้น
11.11.2 การอุทธรณ์ในกรณี อื่นนอกเหนือจากการเสิ ร์ฟ
11.11.2.1 ถ้ากรรมการผูน้ บั แต้มขาน“not up” หรื อ“out” หลังจากผูเ้ ล่นตีลูก
กลับไปคู่แข่งขันมีสิทธิ์ อุทธรณ์ถา้ กรรมการเห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์ ก็จะให้เล่นลูกนั้นใหม่
นอกจากกรณี ที่กรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่า
- การขานของกรรมการผูน้ ับแต้มทําให้ผูเ้ ล่นที่ ตีลูกไม่ชนะในลูกนั้น ใน
กรณี จะต้องให้ผเู ้ ล่นที่ตีลูกไม่ชนะในลูกนั้น ในกรณี จะต้องให้ผเู ้ ล่นที่ตีลูกชนะในลูกนั้น
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- การขานของกรรมการผูน้ บั แต้มทําให้คู่แข่งขันไม่ชนะในลูกนั้น ในกรณี
นี้จะต้องให้คู่แข่งขันชนะในลูกนั้น
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
ในกรณี ห ลัง กรรมการผูต้ ัด สิ น จะต้อ งให้ คู่ แ ข่ งขัน เป็ นผูช้ นะในลู ก นั้น
ถ้าไม่แน่ใจว่ากรรมการผูน้ บั แต้มขานถูก
11.11.2.2 ถ้ากรรมการผูน้ ั บ แต้ม งดเว้น การขาน “not up”, “down”หรื อ
“out” หลังจากที่ผเู ้ ล่นตีลูกกลับไปแล้วผูแ้ ข่งขันมีสิทธ์อุทธรณ์ทนั ที หรื อเมื่อจบการเล่นใน
ลู ก นั้น ในกรณี ได้ตีลู ก หรื อพยายามตี ลู ก กลับ ไป ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ น เห็ น ด้วยกับ การ
อุทธรณ์ ก็จะต้องให้หยุดการเล่นทันที และให้คู่แข่งขันเป็ นผูช้ นะในลูกนั้น
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
- การอุทธรณ์ ภายใต้กติ กาข้อ 11.11 เกี่ ยวกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้นก่อนการเสิ ร์ฟแต่ละ
ครั้งทําไม่ได้
- กรณี ที่มีการอุทธรณ์ ในหลายประเด็นในลูกเดี ยวกัน (รวมทั้งการอุทธรณ์
ภายใต้กติกาข้อ 12 กรรมการผูต้ ดั สิ นจะพิจารณาแต่ละข้ออุทธรณ์)
- กรณี ที่กรรมการผูน้ บั แต้มขาน“not up”, “down”หรื อ“out” และต่อมาลูกนั้น
ออก หรื อเสี ย ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นเห็ นด้วยกันข้ออุทธรณ์ หรื อไม่แน่ ใจก็ตอ้ งพิจารณา
ตัดสิ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลัง
- ถ้ากรรมการผูน้ บั แต้มขานว่าลูกเสิ ร์ฟ “fault”, “not up”, “down”หรื อ
“out”และต่อมาลูกนั้นออก หรื อเสี ย ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นด้วยกันข้ออุทธรณ์หรื อไม่
แน่ใจก็ตอ้ งพิจารณาตัดสิ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลัง
11.12 การกีดขวาง
11.12.1 หลังจากการตีลูก ผูเ้ ล่นจะต้องเปิ ดทางให้ผแู ้ ข่งขันนั้นคือ
11.12.1.1 ให้ผแู ้ ข่งขันมองเห็นลุกได้ถนัด ชัดเจน
11.12.1.2 ไม่กีดขวางการเคลื่อนตัวของคู่แข่งขันเพื่อจะไปที่ลูก
ในขณะเดียวกันคู่แข่งขันต้องพยายามเล่นลูกให้ได้
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11.12.1.3 ผูเ้ ล่นจะต้องหลีกเลี่ยงให้คู่แข่งขันเล่นลูกได้อย่างสะดวก
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
ความสะดวกในการเล่นลูกรวมถึ งการสามารถยกไม้ข้ ึ น เพื่อตี ลูก และการตี
ลูกผ่านพอสมควร
11.12.1.4 ผู้เล่ น พยายามทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งให้ คู่ แ ข่ ง ขัน
สามารถตี ลูกตรงไปที่ กาํ แพงหน้าได้ ถ้าผูเ้ ล่ น ไม่ ป ฏิ บตั ิ ตามกติ ก าข้างต้น ให้ถื อว่าการ
กีดขวางได้เกิดขึ้น
11.12.2 ถ้าการกี ดขวางได้เกิ ดขึ้น ถ้ามีการอุทธรณ์ หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ น
สั่งให้หยุดเล่นโดยไม่รอให้อุทธรณ์กรรมการผูต้ ดั สิ นจะให้คู่แข่งขันเป็ นผูช้ นะในลูกนั้น
ถ้าอยูต่ าํ แหน่งที่จะตีลูกดีกลับมาได้
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
ในทุกกรณี ภายใต้กติกาข้อ 11.12 ถ้าผูเ้ ล่นต้องการเล่นใหม่ หรื อคิดว่าลูกนั้น
ควรจะชนะให้อุทธรณ์ ต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นโดยใช้คาํ ว่า “let please” การอุทธรณ์ ควร
อุทธรณ์ทนั ที
11.12.3 อย่างไรก็ตาม ถ้าการกีดขวางได้เกิดขึ้น แต่กรรมการผูต้ ดั สิ นเห็น
ว่าผูเ้ ล่นได้พยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นและคู่แข่งขันสามารถที่จะตีลูกดีกลับไปได้ ถ้ามีการ
อุทธรณ์ หรื อได้มีการสั่งให้หยุดเล่นโดยไม่มีการอุทธรณ์ ก็จะต้องให้เล่นใหม่ นอกจาก
กรณี ที่คู่แข่งขันโดนกีดขวางจนไม่สามารถตีชนะในลูกนั้นได้ ในกรณี น้ ีลูกนั้นจะต้องให้
คู่แข่งขันชนะ
*หมายเหตุสําหรับกรรมการตัดสิ น
- ผูเ้ ล่นที่เล่นลูกทั้ง ๆ ที่โดนกีดขวางจะเสี ยสิ ทธิ์ ในการอุทธรณ์
- ถ้าผูเ้ ล่นโดนกีดขวางจากการกระทําของตนเองให้กรรมการผูต้ ดั สิ นถือว่า
ไม่มีการกีดขวาง
11.12.4 ในกรณี ที่กรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่า ผูเ้ ล่นไม่เล่นลูกซึ่ งถ้าเล่นก็จะ
ชนะภายใต้กติกาข้อ 11.9.1 หรื อ 11.9.3 ลูกนั้นก็จะต้องให้ผเู ้ ล่นชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้า
เป็ นการพยายามตีลูกซํ้าจะต้องให้เล่นใหม่
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11.12.5 ถ้าผูเ้ ล่นโดนคู่แข่งขันโดยไม่จาํ เป็ น กรรมการผูต้ ดั สิ นอาจจะสั่ง
ให้หยุดเล่น ถ้าการเล่นยังไม่หยุด และลงโทษผูผ้ ดิ กติกาตามความเหมาะสม
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
ก. การไม่ กี ด ขวาง ตามกติ ก าข้อ 11.12.12 รวมถึ ง การไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ คู่
แข่งขันต้องรอตีลูก เนื่องมาจากวงสวิงหลังตีลูกที่กว้างเกินเหตุ
ข. ถ้าวงสวิงก่ อ นตี ลู ก ก่ อ ให้ เกิ ด การกี ด ขวางโดยคู่ แ ข่ งขัน ได้พ ยายามทุ ก
วิถีทางที่จะหลบ ถ้ามีการอุทธรณ์กจ็ ะต้องให้เล่นใหม่
ค. ถ้ า กรรมการเห็ น ว่ า วงสวิ ง ของผู ้เล่ น กว้า งเกิ น ไปและอัน ตรายให้
กรรมการผูต้ ดั สิ นนํากติกาข้อ 11.17 มาบังคับใช้
11.13 การให้ เล่ นใหม่
นอกจากกรณี ที่ตอ้ งให้เล่นใหม่ ตามกติกาข้ออื่น ๆ อาจจะให้เล่นใหม่หรื อ
ต้องให้เล่นใหม่ในกรณี อื่นบางกรณี
11.13.1 อาจให้เล่นใหม่
11.13.1.1 ตําแหน่งของผูต้ ีลูกทําให้คู่แข่งขันไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการโดนลูกก่อนตีลูกกลับได้
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
กติ กาข้อนี้ ใช้กับ กรณี ที่ ผูต้ ี ลูกอยู่ห น้าคู่แข่งขัน ทําให้คู่แข่งขัน ไม่ สามารถ
มองเห็นลูก หรื อกรณี ที่ผตู้ ีลูกปล่อยให้ลูกผ่านใกล้ตวั และลูกโดนคู่แข่งขันซึ่ งอยูห่ ลังผู ้
ตี ทั้งนี้ กรรมการผูต้ ดั สิ นยังคงมีหน้าที่บงั คับใช้กติกาข้อ 11.12 โดยไม่ถือว่าขัดกับกติกา
ข้อนี้
11.13.1.2 ลูกโดนสิ่ งของใด ๆ ที่อยูบ่ นพื้น
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
กรรมการผูต้ ดั สิ นจะต้องดูวา่ ผูเ้ ล่นไม่เอาของใด ๆ ไว้บนพื้น
11.13.1.3 ผูต้ ีลูกไม่ตีลูก เพราะเกรงว่าอาจจะเป็ นอันตรายต่อคู่
แข่งขัน
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*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
กติกาข้อนี้รวมถึงกรณี ที่ผตู้ ีลูกต้องการตีลูกกระทบกําแพงหลัง
11.13.1.4 กรรมการผู้ ต ั ด สิ นเห็ น ว่ า ผู ้ เล่ น โดนรบรวนจาก
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่วา่ จะใน หรื อนอกคอร์ท
11.13.1.5 กรรม การผู ้ ต ั ด สิ น เห็ น ว่ า ส ภ าพ ของคอร์ ท ได้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันในลูกนั้น
11.13.2 จะต้องให้เล่นใหม่
11.13.2.1 ผูร้ ั บ ลู ก เสิ ร์ ฟ ไม่ พ ร้ อ มจะเล่ น และไม่ ไ ด้พ ยายามที่
จะเล่นลูก
11.13.2.2 ลูกแตก ระหว่างการเล่น
11.13.2.3 กรรมการผูต้ ดั สิ นไม่สามารถตัดสิ นการอุทธรณ์ได้
11.13.2.4 ลูกที่ตีกลับออกนอกคอร์ทหลังจากกระทบพื้นแล้ว
11.13.3 ถ้าผูต้ ีลูกอุทธรณ์ขอให้เล่นใหม่ภายใต้กติกาข้อ 11.13.1 (2 ถึง 5)
กรรมการจะให้เล่นใหม่ได้เฉพาะถ้าสามารถตีลูกดีกลับไปได้ เงื่อนไขนี้ ไม่ใช้บงั คับกรณี
ผูอ้ ุทธรณ์ภายใต้กติกาข้อ 11.13.1.2, 11.13.1.4 และ 11.13.1.5 ไม่ใช่ผตู ้ ีลูก
11.13.4 ถ้าผูเ้ ล่นพยายามตีลูก จะให้เล่นใหม่ภายใต้กติกาข้อ 11.13.1.3
และ 11.13.2.1 ไม่ ไ ด้ แต่ อ าจจะให้ เล่ น ใหม่ ภ ายใต้ก ติ ก าข้อ 11.13.1.2, 11.13.1.4,
11.13.1.5, 11.13.2.2, 11.13.2.3 และ 11.13.2.4 ได้
11.13.5 การอุทธรณ์
11.13.5.1 ผู ้เล่ น จะขออุ ท ธรณ์ ก ารเล่ น ใหม่ ภ ายใต้ ก ติ ก าข้อ
11.13.1.3 (ผูต้ ีลูกเท่านั้น) และ 11.13.2.3 กรรมการจึงจะสัง่ ให้เล่นใหม่ได้
11.13.5.2 ในกรณี ข องกติ ก าข้อ ใ13.1.2, 11.13.1.5, 11.13.2.2
และ 11.13.2.4 ผูเ้ ล่นอาจอุทธรณ์ หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ นอาจเข้าไปตัดสิ นโดยไม่รอการ
อุทธรณ์
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11.13.5.3 เมื่ อ ผู้เล่ น โดนลู ก ตามลั ก ษณะในกติ ก าข้ อ 13.11
กรรมการผูต้ ดั สิ นจะตัดสิ นโดยไม่รอการอุทธรณ์ ว่าจะให้เล่นใหม่ หรื อจะให้คู่แข่งขัน
ชนะในลูกนั้น
11.14 ลูก
อาจเปลี่ยนลูกได้ในกรณี ต่อไปนี้
11.14.1 ถ้า ไม่ ไ ด้ อ ยู่ร ะหว่ า งการเล่ น ลู ก อาจเปลี่ ย นลู ก ได้ ด้ว ยความ
เห็นชอบของคู่แข่งขันทั้งสองคน หรื อเมื่อผูเ้ ล่นคนเดียวอุทธรณ์ และกรรมการผูต้ ดั สิ น
ใช้ดุลยพินิจสัง่ ให้เปลี่ยน
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
ผูเ้ ล่น หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ น อาจตรวจดูสภาพของลูกได้ทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่
ระหว่างการเล่น
11.14.2 ลูกแตกระหว่างการเล่น ให้เปลี่ยนลูกใหม่ทนั ที
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
กรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นว่าลูกแตกหรื อไม่
11.14.3 ถ้าลู ก แตกระหว่างเล่ น แต่ ไม่ ท ราบ จะต้อ งให้ เล่ น ใหม่ ถ้าผูเ้ สิ ร์ ฟ
อุทธรณ์ก่อนเสิ ร์ฟลูกต่อไป หรื อผูร้ ับอุทธรณ์ก่อนรับลูกต่อไป
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
ถ้าผูร้ ับลูกเสิ ร์ฟอุทธรณ์ก่อนพยายามตีลูกกลับ และกรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่า
ลูกแตกระหว่างเสิ ร์ฟก็จะให้เล่นใหม่เฉพาะในลูกนั้น แต่ถา้ ไม่แน่ใจว่าลูกแตกเมื่อไหร่ ก็
ควรจะให้เล่นใหม่ในลูกก่อนนั้น
11.14.4 กติกาข้อ 11.14.3 ไม่ใช้บงั คับกับลูกสุ ดท้ายของเกมในกรณี น้ ีการ
อุทธรณ์ ต้องทําทันทีหลังเล่นจบ
11.14.5 ถ้าผูเ้ ล่นหยุดเล่น และอุทธรณ์วา่ ลูกแตกแต่ปรากฏว่าลูกไม่ได้แตก
จริ งให้ผอู้ ุทธรณ์น้ นั แพ้ในลูกนั้น
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11.15 การทําให้ ลูกร้ อน
11.15.1 ก่อนเริ่ มเล่นกรรมการผูต้ ดั สิ นจะอนุ ญาตให้ผเู ้ ล่นทั้งคู่ใช้เวลา
5 นาที ในคอร์ทเพื่อทําให้ลูกร้อนพร้อมที่ใช้แข่งขัน
หลังจากสองนาทีครึ่ งกรรมการผูต้ ดั สิ นจะขาน “Half Time” เพื่อให้
ผูเ้ ล่น เปลี่ ยนข้างแต่ผูเ้ ล่น อาจจะตกลงกัน ที่ จะไม่ เปลี่ ยนได้ เมื่ อหมดเวลากรรมการผู้
ตัดสิ นจะเตือนผูเ้ ล่นโดยขาน “Time”
11.15.2 ถ้ามีการเปลี่ยนลูกภายใต้กติกาข้อ 11.14 หรื อเมื่อการแข่งขัน
เริ่ มขึ้นใหม่ หลังจากที่ตอ้ งหยุดเล่นไปนานพอสมควร กรรมการผูต้ ดั สิ นจะอนุญาตให้ทาํ
ให้ลูกร้อนพร้อมที่จะเล่น และให้การเล่นเริ่ มขึ้นใหม่เมื่อกรรมการผูต้ ดั สิ นสั่ง หรื อเมื่อคู่
แข่งขันตกลงกันแล้วแต่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก่อน
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
กรรมการผูต้ ัด สิ น จะต้อ งดู แ ลให้ ก ารทําให้ ลู ก ร้ อ นเป็ นไปอย่างยุติ ก รรม
(กติกาข้อ 11.15.1 และ 11.15.2) การทําให้ลูกร้อนอย่างไม่ยุติธรรมจะกล่าวถึงในกติกา
ข้อ 11.17
11.15.3 การทําให้ลูกร้อนระหว่างเกม สามารถทําได้นอกจากคู่แข่งขันจะ
คัดค้าน ถ้ามีการปฏิบตั ิผดิ กติกาให้กรรมการผูต้ ดั สิ นนํากติกาข้อ 11.17 มาใช้บงั คับ
11.16 การแข่ งขันอย่ างต่ อเนื่อง
หลังจากเสิ ร์ฟ ลูกแรกแล้ว การแข่งขัน จะต้องดําเนิ น ต่ อไปอย่างต่ อเนื่ อง
เท่าที่จะสามารถกรทําได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
11.16.1 กรรมการผูต้ ดั สิ นอาจสัง่ ให้หยุดเล่นเนื่องจากแสงไม่พอ หรื อสภาวะ
แวดล้อมอื่นนอกเหนือการควบคุมของผูเ้ ล่นให้กรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูก้ าํ หนดระยะเวลา
หยุดเล่น
เมื่อเล่นต่อให้นบั แต้มต่อจากเมื่อตอนหยุดเล่น ถ้ามี คอร์ ทอื่นที่ เล่นไดเมื่ อ
คอร์ ทเดิมไม่เหมาะสมที่จะใช้เล่นต่อไป ให้ยา้ ยการแข่งขันไปที่คอร์ ทนั้น ถ้าผูเ้ ล่นทั้ง
สองเห็นชอบ หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ นสัง่
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ถ้าต้อ งหยุด เล่ น ข้ามวัน ให้ค งแต้ม ของผูเ้ ล่ น ไว้ นอกจากผูเ้ ล่ น ทั้งสองจะ
ตกลงกันให้เริ่ มการแข่งขัน และเริ่ มนับแต้มตั้งต้นใหม่
11.16.2 ให้พกั 90 วิน าที ทุกเกม ระหว่างพักผูเ้ ล่นออกจากคอร์ ทได้ แต่
ต้องพร้อมที่จะเล่นต่อ เมื่อสิ้ นสุ ดเวลาที่กาํ หนดเมื่อเหลือเวลาพัก 15 วินาทีกรรมการผู้
ตัดสิ นจะขาน “Fifteen second” และแจ้งให้ผเู้ ล่นเตรี ยมพร้อมที่จะเล่นต่อเมื่อหมดเวลา
ให้ ก รรมการผู้ต ัด สิ นขาน “Time” ผู้เล่ น ทั้ ง สองอาจตกลงเริ่ มเล่ น ต่ อ ก่ อ นสิ้ น สุ ด
90 วินาทีของเวลาพักได้ เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ล่นที่จะต้องอยู่ในระยะที่จะได้ยิน
การขาน “Fifteen second” และ “Time”
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
- ถ้าผูเ้ ล่นคนหนึ่ งไม่พร้อมจะเล่นเมื่อกรรมการผูต้ ดั สิ นขาน “Time” ให้นาํ
กติกาข้อ 11.17 มาบังคับใช้
- ถ้าผูเ้ ล่นทั้งสองคน ไม่ พร้ อมที่ จะเล่น เมื่ อกรรมการผูต้ ดั สิ น ขาน “Time”
แล้วให้กรรมการผูต้ ดั สิ นนํากติกาข้อ 11.17 มาใช้บงั คับกับทั้งคู่
11.16.3 ถ้าผูเ้ ล่ น แสดงกับกรรมการผูต้ ดั สิ น ว่า จําเป็ นต้องเปลี่ ยนอุปกรณ์
หรื อเสื้ อผ้า หรื อถุงเท้ารองเท้า ก็จะต้องออกจากคอร์ ท การเปลี่ยนจะต้องทําโดยเร็ วที่สุด
และกรรมการผูต้ ดั สิ นจะให้เวลาไม่เกิน 2 นาที ถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่กลับมา กรรมการผู ้
ตัดสิ นจะนํากติกาข้อ 11.17 มาบังคับใช้
11.16.4 ถ้าเกิดการบาดเจ็บ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะพิจารณาว่า
11.16.4.1 เป็ นการกระทําของผูเ้ ล่นเองหรื อไม่
11.16.4.2 คู่แข่งขันมีส่วนทําให้เกิด หรื อเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุหรื อไม่
11.16.4.3 เป็ นผลจากการกระทําโดยตั้งใจ หรื อจากการเล่นอย่างอันตราย
ของคู่แข่งขัน หรื อไม่
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
- ในข้อ 11.16.4.2 และ 11.16.4.3 กรรมการผูต้ ดั สิ น จะต้องแน่ ใจว่าได้เกิ ด
การบาดเจ็บจริ ง
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- ถ้าผูเ้ ล่นอยูใ่ กล้คู่แข่งขันเกินไปโดยไม่จาํ เป็ นจะไม่ถือว่าคู่แข่งขันมีส่วนให้
เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุ
ในกติกาข้อ 11.16.4.1 กรรมการผูต้ ดั สิ นจะต้องให้ผเู ้ ล่นเล่นต่อหรื อยอมแพ้
ในเกมนั้น หรื อพักแล้วเล่นต่อ หรื อยอมแพ้ไปเลย
ในกติกาข้อ 11.16.4.2 กรรมการผูต้ ดั สิ นจะให้เวลาผูบ้ าดเจ็บพักพอสมควร
โดยคํานึ งถึงกําหนดการของการแข่งขันเมื่อสิ้ นสุ ดเวลาพัก ผูบ้ าดเจ็บจะต้องเล่นต่อ หรื อ
ยอกแพ้ ถ้าเล่นต่อให้นบั แต้มต่อจากตอนที่หยุดเล่น นอกจากกรณี ที่หยุดเล่นข้ามวันใน
กรณี น้ ีอาจเริ่ มการแข่งขันและนับแต้มใหม่ต้ งั แต่ตน้ ถ้าคู่แข่งขันทั้งสองตกลงกัน เช่นนั้น
ในกรณี ของการบาดเจ็บ ตามกติ ก าข้อ11.16.4.3 กรรมการผูต้ ดั สิ น จะให้ผู้
บาดเจ็บเป็ นผูช้ นะการแข่งขัน
11.16.5 กรรมการผูต้ ดั สิ นจะนํากติกาข้อ 11.17 มาใช้บงั คับกับผูเ้ ล่นที่ทาํ ให้
การเล่นล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลความล่าช้าอาจเกิดขึ้นจาก
11.16.5.1 การเตรี ยมเสิ ร์ฟ หรื อรับลูกเสิ ร์ฟอย่างล่าช้าเกินเหตุ
11.16.5.2 การโต้เถียง หรื อโต้ตอบกรรมการผูต้ ดั สิ นนานเกินเหตุ
11.16.5.3 ความล่ าช้าในการกลับ เข้าไปในคอร์ ท หลังจากออกไปตาม
กติกาข้อ 11.16.2 และ11. 16.3
11.17 ความประพฤติในคอร์ ท
ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นเห็นว่า ผูเ้ ล่นข่มขู่ หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับคู่
ต่ อ สู้ กรรมการ ผูช้ ม หรื อ กระทําสิ่ งอื่ น ใดที่ ท าํ ให้ ภ าพพจน์ ข องกี ฬ าสควอชเสี ย ก็
จะต้องลงโทษ
ถ้า ผู้เล่ น ทํา ผิ ด กติ ก าข้อ 11.12.5, 11.15.2 และ 11.15.3, 11.16.2 และ
11.16.3 หรื อข้อกําหนดใน WSF Code of Conduct กรรมการผูต้ ดั สิ นอาจลงโทษดังนี้
- เตือน (Conduct Warning)
- ให้คู่แข่งขันชนะในลูกนั้น (Conduct Stroke)
- ให้คู่แข่งขันชนะในเกมนั้น (Conduct Game)
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- ให้คู่แข่งขันชนะไปเลย (Conduct Match)

*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
- ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นสัง่ ให้หยุดเล่นเพื่อให้ผเู้ ล่นจะต้องให้เล่นลูกนั้นใหม่
- ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นสั่งให้หยุดเล่นเพื่อให้ผเู้ ล่นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งชนะในลูก
นั้นให้ถือเสมือนว่าลูกได้เล่นจนจบ แต่ถา้ กรรมการผูต้ ดั สิ นให้ผเู ้ ล่นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งชนะ
ในลูกต่อไป หลังจากลูกนั้นได้เล่นจบลงแล้วจะไม่ตอ้ งเปลี่ยนช่องเสิ ร์ฟ
การให้ชนะในลูกต่ อไป หรื อการเล่น ลูกสุ ดท้ายของเกมนั้น ให้นับในเกม
ต่อไป
- ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นให้ชนะเกม ก็จะหมายถึงเกมที่ กาํ ลังเล่นอยู่ หรื อเกม
ต่อไปในกรณี ที่ไม่ได้กาํ ลังเล่น เกมอยู่ ในกรณี หลังไม่ให้นําข้อบังคับเกี่ ยวกับการพัก
ระหว่างเกมมาใช้บงั คับ ผูเ้ ล่นที่โดนลงโทษยังคงได้แต้มที่ได้ไปแล้วในเกมที่กรรมการผู้
ตัดสิ นสัง่ ให้คู่แข่งขันชนะ
11.18 การควบคุมการแข่ งขัน
ในกรณี ปกติกรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูค้ วบคุมการแข่งขันโดยมีกรรมการผูน้ บั
แต้มเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูต้ ดั สิ นกับกรรมการผูน้ ับแต้มอาจเป็ นคน ๆ เดี ยวกันก็ได้เมื่อ
กรรมการได้ตดั สิ นอะไรแล้ว จะต้องประกาศให้ผเู ้ ล่นทราบ และกรรมการผูน้ บั แต้มจะ
ขานซํ้า และขานแต้มอีกครั้ง
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดั สิ น
- กรรมการผูน้ บั แต้มกับกรรมการผูต้ ดั สิ นไม่ควรเป็ นคนเดียวกัน
- ผูเ้ ล่น ไม่ มีสิ ท ธิ์ ขอใหเปลี่ ยนกรรมการผูน้ ับ แต้ม หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ น
กรรมการผูต้ ดั สิ นของการแข่งขัน (Tournament) เท่านั้นมีสิทธิ์ เปลี่ยนกรรมการผูน้ บั แต้ม
หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ นหลังจากที่การแข่งขันแต่ละคู่ (Match) ได้เริ่ มขึ้นแล้ว
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11.19 หน้ าทีข่ องกรรมการผู้นับแต้ ม
11.19.1 กรรมการผูน้ บั แต้มเป็ นผูส้ งั่ ให้เริ่ มเล่น และจะขานแต้มโดยขาน
แต้มของผูเ้ สิ ร์ฟก่อน ให้กรรมการผูน้ บั แต้มขาน “Fault”, “Foot Fault”, “Out”, “Not
Up” หรื อ “Down” แล้วแต่กรณี และให้ประกาศซํ้าการตัดสิ นของกรรมการผูต้ ดั สิ น
11.19.2 ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นขานให้หยุดเล่น
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้นับแต้ ม
ถ้ากรรมการผูน้ บั แต้ม มองไม่เห็นหรื อไม่แน่ใจ ก็จะต้องไม่ขาน
11.19.3 ถ้าการเล่นหยุดลง และกรรมการผูน้ ับแต้มมองไม่ เห็ นหรื อไม่
แน่ใจให้ประกาศให้ผเู ้ ล่นทราบ และขอให้กรรมการผูต้ ดั สิ นชี้ขาด ถ้ากรรมการผูต้ ดั สิ นชี้
ขาดไม่ได้ให้เล่นลูกนั้นใหม่
11.19.4 ให้กรรมการผูน้ ับแต้มขาน “Hand Out” เพื่อประกาศการเปลี่ยน
เสิ ร์ฟ
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้นับแต้ ม
กรรมการผูน้ บั แต้มจะต้องใช้คาํ ขานที่ถูกต้องรวมทั้งกรณี ที่การเล่นได้หยุด
ลงแล้ว
11.20 หน้ าทีข่ องกรรมการผู้ตดั สิ น
11.20.1 กรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคําอุทธรณ์ขอเล่นใหม่วา่ จะให้เล่น
ใหม่หรื อไม่ หรื อจะให้ผอู้ ุทธรณ์ชนะในลูกนั้น กรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูช้ ้ ีขาดตามที่ระบุ
ในกติกา รวมทั้งกรณี ที่ลูกโดนผูเ้ ล่น หรื อผูเ้ ล่นได้รับบาดเจ็บ และเป็ นผูต้ ดั สิ นการ
อุทธรณ์ทุกกรณี รวมทั้งการอุทธรณ์การขาน หรื อการไม่ขานของกรรมการผูน้ บั แต้ม
การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
11.20.2 กรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูค้ วบคุมการแข่งขัน
11.20.2.1 ในกรณี ที่มีการอุทธรณ์จากผูเ้ ล่น
11.20.2.2 ตามที่ ระบุ ใน กติ กาข้ อ 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12,
11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18 และ11.19
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11.20.2.3 กรรมการผูต้ ดั สิ นจะต้องไม่กา้ วก่อนหน้าที่การขานแต้มของ
กรรมการผู้นั บ แต้ม นอกจากจะเห็ น ว่า กรรมการผู ้นั บ แต้ม ขานแต้ม ผิ ด ในกรณี น้ ี
กรรมการจะสัง่ ให้กรรมการผูน้ บั แต้มขานใหม่ให้ถูก
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ
ทั้งกรรมการผูน้ บั แต้มและกรรมการผูต้ ดั สิ น จะต้องจดแต้มทั้งคู่
11.20.4 กรรมการผูต้ ดั สิ นจะต้องไม่กา้ วก่ายหน้าที่การขานเกี่ยวกับการเล่น
ของกรรมการผูน้ บั แต้ม นอกจากจะเห็นว่ากรรมการผูน้ บั แต้มผิดพลาดในการสั่งให้หยุด
เล่น หรื อให้เล่นต่อ ในกรณี เช่นนี้ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะต้องตัดสิ นตามที่เห็นสมควรทันที
กรรมการผูต้ ดั สิ นมีหน้าที่ รับผิดชอบให้การแข่งขันเป็ นไปตามเงื่อนไขเกี่ ยวกับเวลาที่
กําหนดในกติกาอย่างเคร่ งครัด
11.20.5 กรรมการผูต้ ดั สิ นรับผิดชอบในการดูแลให้สภาพของคอร์ ท
เหมาะสมที่จะเล่น
11.20.6 กรรมการผูต้ ดั สิ น อาจสัง่ ให้ผเู้ ล่นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งชนะการแข่งขันไป
เลยถ้าคู่แข่งขันไม่ปรากฏตัวในคอร์ ทพร้อมที่จะเล่นภายใน 10 นาที จากเวลาแข่งขันที่
ประกาศกําหนดไว้

