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คำนำ  (Foreword) 

การจัดการแขงขันดารทท่ีดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของสมาคมกีฬาดารทแหงประเทศไทย ตองเปนไป

ตามขอปฏิบัติภายใตหลัก “กติกาท่ัวไปและกฎระเบียบการจัดการแขงขัน” ของสมาคมกีฬาดารทแหงประเทศไทย  

ซ่ึงแบงเปนสองสวนคือ 

  กติกาท่ัวไป (Playing Rules): ตามขอ 1 ถึง 6 

  กฎระเบียบการจัดการแขงขัน (Tournament Rules): ตามขอ 7 ถึง 23 

 

คำจำกัดความ (Definition) 

สมาคมฯ (DAT)   คือ สมาคมกีฬาดารทแหงประเทศไทย (Darts Association of Thailand) 

ผูจัดการแขงขัน (Organisers) หมายถึง สมาคมฯ, ชมรมฯ หรือสโมสรฯ ท่ีดำเนินการจัดการแขงขัน   

ผูแขงขัน (Player)  หมายถึง ผูท่ีเขารวมแขงขันท้ัง หญิงและชาย ท้ังประเภทเดี่ยว ประเภทคูและ 
ประเภททีม  

กรรมการ (Referee)  หมายถึง ผูทำหนาท่ีในเกมการแขงขัน อาจจะหมายรวมถึง กรรมการจด 

คะแนน กรรมการขานคะแนนในเกมการแขงขัน  

กรรมการขานแตม (Caller) หมายถึง บุคคลท่ีประกาศคะแนนหรือแตมระหวางเกมการแขงขัน    

กรรมการจดแตม (Marker) หมายถึง บุคคลท่ีทำหนาท่ีจดแตม บนกระดานจดแตมระหวางเกมการแขงขัน  

กรรมการสรุปผล (Scorer) หมายถึง บุคคลท่ีบันทึกคะแนน, ผลการการแขงขันและรายละเอียดอ่ืนๆ ในใบ 

ลงคะแนน  

แม็ท (Match)   หมายถึง รูปเกมท่ีใชในการแขงขันของผูแขงขันท้ังสองฝายหรือจำนวนการเลน 

ท้ังหมด ในบางกรณีอาจจะเรียกวา “เกม” โดยในแตละแม็ทอาจจะแบงยอย 

ออกเปนเซ็ท   

เลก (Leg)   หมายถึง รูปเกมยอยๆของแม็ทท่ีใชในการแขงขัน จำนวนเลกท่ีใชในการแขงขัน 

จะตองเปนจำนวนค่ี เชน 3 เลก, 5 เลก เปนตน  

เซ็ท (Set)   หมายถึง รูปเกมสวนหนึ่งของแม็ทท่ีประกอบดวยหลายๆเลก จำนวนเซ็ทท่ีใชใน 

การแขงขันจะตองเปนจำนวนค่ี เชน 3 เซ็ท, 5 เซ็ท เปนตน  โดยผูท่ีชนะในแต

ละเซ็ทคือผูชนะท่ีไดจำนวนเลกมากท่ีสุด ในทำนองเดียวกันผูท่ีชนะในแตละแม็ท 

คือผูชนะท่ีไดจำนวนเซ็ทมากท่ีสุดเชนกัน  
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กติกาท่ัวไป (Playing Rules) 

1. การปาลูกดอก (Throw) 

1.01 ผูแขงขันจะเปนคนเตรียมอุปกรณลูกดอกมาเองเพ่ือใชแขงขัน ความยาวของลูกดอกจากปลายเข็มจรดปลายใบ 

       ตองไมเกิน 30.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนักรวมไมเกิน 50 กรัม ลูกดอกแตละอันจะประกอบไปดวย เข็มท่ีติดกับ    

       ตวัลูกดอกสวนหนา สวนหลังท่ีติดกับตัวลูกดอกจะเปนกานและใบ 

1.02 ลูกดอกตองปาออกจากมือและเข็มของลูกดอกตองปกติดท่ีหนาบอรด หากการปาลูกดอกไมเปนไปตามขางตน  

       ถือเปนผิดกติกาและปรับแพในเกมนั้น หรือในเซ็ทนั้น หรือในแม็ทนั้น 

1.03 การปาลูกดอก จะทำการปาไดมากสุด 3 ลูกดอก 

1.04 ระหวางเกมการแขงขัน หากผูเลนไปสัมผัสลูกดอกท่ีติดบนบอรด ถือวาการปาลูกดอกชุดนั้นสมบูรณและยุติการ 

       ปาในรอบนั้นๆ 

1.05 ลูกดอกท่ีปาออกไปแลว กระทบกับบอรดหรือตกลงพ้ืน ไมสามารถหยิบข้ึนมาปาใหมได 

1.06 ลูกดอกท่ีปาไปแลวติดอยูบอรดเกิดรวงหลนระหวางท่ีการปายังไมจบ ลูกดอกท่ีรวงหลนนั้นถือวาไมไดแตม 

1.07 ไมอนุญาตใหผูเลนหรือผูขานแตมจับหรือกดหรือประคองลูกดอกท่ีติดอยูบนบอรด โดยมีเจตนาเพ่ือไมใหลูกดอก 

       หลนหรือหลุดจากบอรด หากมีเจตนาเชนนั้นลูกดอกอันนั้นหรือการปาชุดนั้นถือวาไมไดแตม 

1.08 ผูเลนท่ีมีเจตนาทำลายบอรดขณะท่ีดึงลูกดอกท่ีปาออกจากบอรด กรรมการจะตักเตือนกอน 2 ครั้ง หากยัง 

       กระทำการอีกเปนครั้งท่ี 3 ผูเลนจะถูกปรับแพในเกมนั้น เซ็ทนั้น หรือแม็ทนั้น  

 

2. การเริ่มเกมและการจบเกม (Starting and Finishing) 

2.01 การเริ่มเกมโดยการปาลูกดอกใหเขาในบริเวณเนื้อในบอรด สวนท่ีนับคะแนน หมายถึงบริเวณจุดก่ึงกลางบอรด 

       ออกไปจนถึงลวดคูขนาดวงรอบนอก (ชองดับเบิ้ล)  

2.02 การจบเกม ตองปดเกมท่ีชองดับเบิ้ลหรือชองดับเบิ้ลบูล 

2.03 จุดกลางบอรด เรียกวาบูลหรือดับเบิ้ลบูล เปนจุดท่ีสามารถจบเกมได ซ่ึงบริเวณนี้มีคาเทากับ 50 แตม 

2.04 ‘Bust’ หมายถึง การไดแตมเกินแตมท่ีตองจบเกม หรือการปาไดแตมเทากับแตมท่ีมีอยูเพ่ือจบเกม หรือการหัก 

       แตมท่ีปาไดกับแตมท่ีมีอยูแลวมีแตมคงเหลือ 1 แตม การปาครั้งนั้นจะไมมีการนับแตม และแตมคงเหลือจะ 

       เทากับแตมท่ีมีอยูกอนหนานั้น 

2.05 ‘Game Shot’ หมายถึง การขานจบเกมท่ีผูเลนสามารถจบเกมท่ีชองดับเบิ้ลกับแตมท่ีเหลืออยูพอดี 

2.06 หลังจากท่ีกรรมการขานจบเกมหรือ ‘Game Shot’ แลวจึงดึงลูกดอกออกจากบอรด 

2.07 หากกรรมการขานผิดวาจบเกม แตเกมยังไมจบ ใหผูเลนดำเนินเกมตอไปหากยังปาไมครบ 3 ดอก 

2.08 หากกรรมการขานผิดวาจบเกม ‘Game Shot’ แตปรากฏวาเปนการ ‘Bust’ ตามขอ 2.04 ใหผูเลนดึงลูกดอก 

      นั้นออกแลวปาใหม แตไมสามารถดึงออกท้ัง 3 ดอกมาปาใหมได 

2.09 ผูเลนคนแรกท่ีจบเกมและชนะในเกมนั้นๆไปแลว หากมีผูเลนปาลูกดอกไปท่ีบอรดหลังจากจบเกมแลวจะไมมี               
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       การนับแตมในการปาครั้งนั้น 

2.10 กรณีท่ีมีการแขงขันเปนระบบเซ็ทหรือแม็ท ในแตละเซ็ทหรือแตละแม็ทจะตองแบงการแขงออกเปนเปนเลก  

       (Leg) เชน แขงขัน 2 ใน 3 เซ็ท ใน 1 เซ็ทแบงเปน 3 ใน 5 เลกเปนตน  

 

3. แตมแขงขัน (Scoring) 

3.01 แตมท่ีใชกำหนดในการแขงขันควรเปนเลขค่ี เชน 501, 701 หรือ 1001 แตมท่ีปาไดจะถูกลบออกจากแตมท่ี  

       กำหนด หรือจดแตมเหลือจากการไดแตมครั้งกอน 

3.02 ลูกดอกท่ีจะไดแตมก็ตอเม่ือเข็มติดในบอรดหรือสัมผัสหนาบอรดภายในเนื้อท่ีของกรอบลวดดับเบิ้ลเขามาถึงจุด 

       ก่ึงกลางบอรดหรือบูล  หรือปาจนครบ 3 ดอก และมีการขานแตมท่ีไดพรอมเขียนลงบนกระดานจดแตม 

3.03 แตมท่ีไดจะดูจากปลายเข็มท่ีติดหรือสัมผัสกับบอรด 

3.04 ผูเลนจะเปนผูดึงลูกดอกออกจากบอรด เวนแตพิการหรือบาดเจ็บและตองการความชวยเหลือ อยางไรก็ดี การ 

       ดึงลูกดอกออกก็ตอเม่ือมีการขานแตมและบันทึกแตมบนกระดานจดแตมแลวเทานั้น 

3.05 การประทวงกรณีท่ีจดแตมผิดและแกไข ตองกระทำกอนการดึงลูกดอกออกจากบอรด หากปลอยผานและแตมท่ี 

       ผิดพลาดนั้นมีผลตอการแพชนะในเกม ใหถือตามผลแพชนะนั้นๆ 

3.06 แตมท่ีบันทึกบนกระดานจดแตม ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระดับสายตา ดานหนาของผูเลนและดานหนา 

       ของคนจดแตม 

3.07 กรรมการหรือ ผูจดแตม สามารถบอกแตมเหลือท่ีจะปดเกมได แตไมสามารถบอกตำแหนงท่ีจะปดเกมได เชน  

       เหลือ 32 แตมสามารถบอกได แตไมสามารถบอกไดวาใหปาชองดับเบิ้ล 16 เพ่ือปดเกม เปนตน 

3.08 กรรมการจะทำหนาท่ีเปนผูตัดสินในทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎกติกาการแขงขัน หากมีเหตุจำเปน ตองปรึกษาหารือ 

       กับคณะกรรมการผูจัดการแขงขันกอนประกาศการตัดสินใจใดๆระหวางเกมการแขงขัน 

 

4. กระดานปาเปาหรือบอรด (Dartboards) – DAT Approved Specification 

4.01 การจัดการแขงขันภายใตหลักเกณฑของสมาคมฯ กระดานปาเปาท่ีใชในการแขงขันตองผานการรับรองจาก 

       สมาคมฯ ซ่ึงเปนกระดานปาเปาท่ีไดมาตรฐานการรับรองจาก World Darts Federation (WDF) ตาม

รายละเอียดดังตอไปนี้  
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ช่ือผูผลิตและรุนของกระดานปาเปาท่ีไดมาตรฐานการรับรองของ WDF   

   > PUMA & SHOT Darts             

  > BULL’s     

  > WINMAU / NODOR    

   > GLADIATOR / ONE 80 GLADIATOR III   

  > DYNASTY      

  > CUESOUL / SHOOTER I    

 > TARGET PRO TOUR   

 

คุณสมบัติของกระดานปาเปา 

1. วัสดุท่ีใชทำกระดานปาเปาตองผลิตจากปานศรนาราย (Sisal) 

2. โครงลวดบนบอรดตองเปนโครงลวดแบบใบมีด 

3. มีตัวเลขรายลอมรอบบอรดตั้งแตเลข 1 ถึงเลข 20 

4. มีลวดวงกลมเล็กบริเวณกลางบอรดท่ีเรียกวา “บูล” (Bull) ซ่ึงบริเวณนี้มีคาเทากับ 50 แตม 

5. มีลวดวงกลมลอมรอบลวดวงกลมเล็กบริเวณกลางบอรด ซ่ึงบริเวณนี้มีคาเทากับ 25 แตม 

6. มีวงลวดคูขนานเปนวงกลมดานในท่ีเรียกวา “ทริปเปล” ซ่ึงมีคาเปนสามเทาตามชองเลขนั้นๆ 

7. มีวงลวดคูขนานเปนวงกลมดานนอกท่ีเรียกวา “ดับเบิ้ล” ซ่ึงมีคาเปนสองเทาตามชองเลขนั้นๆ 

8. รายละเอียดสวนตางๆ ของกระดานปาเปา มีดังนี้ 

ชนิดของสายลวดท่ีใช สามารถใชไดท้ังแบบทรงกลม, ทรงสามเหลี่ยมหรือแบบทรงสามเหลี่ยมเพชร ซ่ึงมี  

    ขนาดไมนอยกวา 1.27 มม. (+/- 0.2 มม.) และไมเกิน 1.85 มม.  (+/- 0.2 มม.)  

วงแหวนดานในและดานนอกของชองบูล, กรณีท่ีไมไดทำจากสายลวด, จะตองมีขนาดความหนาของตัวขอบ   

    วงไมเกิน 1.6 มม. (+/- 0.2 มม.) และจะตองมีขอบแหลมแสดงชดัเจน   

กรณีท่ีใชวัสดุแบบแถบ (Strip Material) หรือแบบใบมีด ขนาดความหนาของขอบวัสดุตองไมเกิน 1.85 มม.  

    (+/- 0.2 มม.) และจะตองมีขอบแหลมแสดงชัดเจน   

ทุกสวนของวัสดุตองยึดติดกับดานหนาของกระดานในลักษณะราบเรียบไปบนดานหนาของกระดานหรือใน 

    อีกกรณี ท่ีใชวัสดุแบบแถบจะตองถูกฝงติดในพ้ืนผิวของกระดาน 
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รายละเอียดและขนาดสวนตางๆ ของกระดานปาเปา ขนาด คาความผิดพลาดท่ียอมรับได 

เสนผานศูนยกลาง ชองบูล (Bull)    12.7 มม. +/- 0.2 มม. 

เสนผานศูนยกลางบริเวณ 25 แตม    31.8 มม. +/- 0.3 มม. 

จากขอบลวดนอกของชองดับเบ้ิลถึงจุดศูนยกลางบอรด 170.0 มม. +/- 0.2 มม. 

จากขอบลวดนอกของชองทริปเปลถึงจุดศูนยกลางบอรด 107.4 มม. +/- 0.2 มม. 

จากขอบลวดนอกของชองดับเบ้ิลจากอีกฝงไปถึงขอบลวดนอกของชองดับเบ้ิลอีกฝง 340.0 มม. +/- 0.5 มม. 

เสนผานศูนยกลางของบอรดท้ังหมด   451.0 มม. +/- 0.3 มม. 

ขนาดของชองดับเบ้ิลและทริปเบ้ิล 

- สำหรับกระดานแบบเดิมท่ีใชสายลวด วัดจากลวดดานในถึงดานใน 

 

8.0 มม. 

 

+/- 0.2 มม. 

ขนาดของชองดับเบ้ิลและทริปเบ้ิล 

- สำหรับกระดานท่ีใชวัสดุแบบแถบวัดจากปลายแถบถึงปลายแถบ (Strip Material) 

 

10.00 มม. 

 

+/- 0.2 มม. 

 

4.02 ชอง 20 จะตองอยูดานบนตรงกลางเสมอ ในการติดตั้งบอรดแขงขัน และจะตองเปนชองท่ีมีสีทึบเทานั้น 

4.03 ผูแขงขันหรือทีมแขงขันสามารถรองขอในการหมุนบอรดแขงขันกอนเริ่มแขงขัน และตองอยูในความเห็นพอง 

       ของผูแขงขันหรือทีมแขงขันฝายตรงขามดวย  การปรับเปลี่ยนโยกยายบอรดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ 

       จัดการแขงขัน 

 

5.แสงสวาง (Lighting) 

5.01 ความสวางของแสงบริเวณท่ีติดตั้งกระดานปาเปาท่ีเหมาะสม มีคาไมต่ำกวา 1600LM  (100 วัตต) 

5.02 ความสวางของแสงบริเวณท่ีติดตั้งกระดานปาเปาบนเวทีท่ีเหมาะสม มีคาไมต่ำกวา 1600LM  (100 วัตต) 

5.03 แสงสวางตองไมสะทอนหรือหันเขาหาผูแขงขันท่ียืนปา 

 

6.การติดตั้งบอรดและระยะยืนปาลูกดอก (Board Setup and Oche Dimensions) 

6.01 บอรดหรือกระดานปาเปาตองติดตั้งตรงกับจุดยืนปาและสูงจากพ้ืนถึงจุดก่ึงกลางบอรด 1.73 เมตร 

6.02 เสนก้ันจุดยืนปาสูงจากพ้ืน 38 มิลลิเมตรและยาว 610 มิลลิเมตร ระยะหางจากจุดยืนปาถึงหนาบอรด 2.37   

       เมตร 

6.03 ระยะจากจุดก่ึงกลางบอรดหรือบูล วัดเปนเสนทแยงมุมถึงจุดยืนปา 2.93 เมตร 

6.04 ระหวางการแขงขันผูเลนจะตองไมเหยียบล้ำเขาไปในจุดยืนปา 

6.05 ผูเลนสามารถยืนปาจากตำแหนงไหนก็ได แตตองไมล้ำเสนจุดยืนปาในแนวนอน 

6.06 หากผูเลนทำผิดตามขอ 6.04 หรือ 6.05 กรรมการจะทำการเตือนในครั้งแรก หากเกิดข้ึนอีกในครั้งถัดไป การปา 

       ในครั้งนั้นกรรมการจะไมนับแตมได 

6.07 ผูเลนมีสิทธิท่ีจะขอใหวัดระยะของจุดยืนปาและปรับระยะได ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นพองจากผูเลนอีกฝายหนึ่ง 
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       ดวย การปรับและวัดระยะตองกระทำกอนเริ่มการแขงขัน และดำเนินการโดยคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน 

 

การติดตั้งบอรดหรือกระดานปาเปา (Board Setup and Oche Dimensions) 

 

 
 

ขอกำหนดการจัดการแขงขัน (Tournament Rules) 

7.ขอกำหนดท่ัวไป (General Tournament Rules) 

7.01 การแขงขันอยางเปนทางการ ใบสมัครหรือแผนพับควรจะมีรายละเอียดตางๆท่ีครอบคลุมถึง เวลาลงทะเบียน,  

เวลาเริ่มการแขงขัน, รูปแบบเกมการแขงขันและประเภทการแขงขัน เปนตน อาทิ 

     ประเภทเดี่ยว    – ชายเดี่ยวหรือหญิงเดี่ยว 

     ประเภทคู    – ชายคูหรือหญิงคู 

     ประเภททีม    – ทีม 3 คนหรือทีม 4 คน 

     ประเภทเยาวชน – เยาวชนเดี่ยวหรือคูหรือทีม หรือจำกัดอายุ เปนตน 

 

8. ระเบียบปฏิบัติ (Regulation) 

8.01 คำชี้แจงเก่ียวกับกฎกติกาและขอกำหนดในการแขงขันเปนดุลยพินิจของผูจัดการแขงขันหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับ 

       การแตงตั้ง และคำชี้แจงดังกลาวถือเปนท่ีสุด 

8.02 เรื่องอ่ืนใดท่ีมิไดระบุไวในกฎกติกาและขอกำหนดการแขงขันของสมาคมฯ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการแขงขัน 
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       หรือเจาหนาท่ีๆไดรับการแตงตั้ง ในการชี้ขาดและถือเปนท่ีสุด 

8.03 ผูแขงขันจะตองปฏิบัติตามกฎกติกาและขอกำหนดในการแขงขันของสมาคมฯ และขอปฏิบัติอ่ืนๆของผูจัดการ 

       แขงขัน ท้ังนี้ขอปฏิบัติอ่ืนๆของผูจัดการแขงขันจะตองตีพิมพอยางเปนทางการในใบสมัครหรือแผนพับโฆษณา 

       ประชาสัมพันธการแขงขัน 

8.04 ผูแขงขันจะแขงขันภายใตการควบคุมดูแลของผูจัดการแขงขันและเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง 

8.05 ผูแขงขันท่ีฝาฝนและไมปฏิบัติตามกฎกติกาและขอบังคับในการแขงขันของสมาคมฯในระหวางการแขงขัน อาจ 

       ถูกพิจารณาเพิกถอนหรือตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน 

8.06 ถาผูจัดการแขงขันพิจารณาเพิกถอนหรือตัดสิทธิ์ผูเขาแขงขันออกจากการแขงขันในระหวางท่ีเริ่มการแขงขันไป 

       แลว ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ผูจัดการแขงขันจะตองแจงใหผูแขงขันทราบในทันที  แตหากผูแขงขันถูกพิจารณาตัด 

       สทิธิก์ารแขงขันในระหวางเกมการแขงขัน ใหยุติเกมการแขงขันในทันที 

8.07 ผูแขงขันท่ีถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันตองรับทราบเหตุผลของการเพิกถอนสิทธิ์ดังกลาว หากมี 

       เหตุผลอันควรใหอุทธรณ ผูจัดการแขงขันจะตองรับฟงขอโตแยงของผูถูกตัดสิทธิ์กอนท่ีจะดำเนินการตัดสิทธิ์ 

       หรือเพิกถอนออกจากการแขงขัน 

8.08 ผูแขงขันท่ีถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันในระหวางเกมท่ีกำลังแขงขัน ผูแขงขันฝายตรงขามจะ 

       ไดรับสิทธิ์ชนะในเกมนั้นและขามไปแขงขันในรอบตอไป 

8.09 กรณีผูแขงขันท่ีถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิ์ (Disqualified) แขงขันจนจบเกมและชนะเขารอบถัดไป ก็จะถูกตัดสิทธิ์ 

       และคัดชื่อออกจากชารทการแขงขันในทันที โดยผูเลนอีกฝายท่ีตองแขงขันกับผูถูกตัดสิทธิ์จะไดสิทธิ์ผานเขารอบ 

       ถัดไป (Bye) โดยไมตองแขงขัน 

8.10 บางกรณี ผูแขงขันท่ีแพหรือตกรอบไปแลวอาจจะไดรับอนุญาตเขาแขงขันอีกครั้ง เพ่ือหาผูชนะผานเขารอบตาม 

       ตารางแขงขัน (Chart) ตอไป 

8.11 ภายหลังการมอบถวยรางวัล ถวยรางวัลท่ีเปนถวยเวียนซ่ึงตองนำกลับมาคืนผูจัดการแขงขันจะถือวาอยูในความ 

       รับผิดชอบของผูรับมอบ หรือผูแขงขันจนกวาจะนำกลับมาคืนผูจัดการแขงขัน 

8.12 กรณีท่ีผูแขงขันไมสำแดงตนในพิธีมอบรางวัล ผูแขงขันจะถูกพิจารณาตัดสิทธิหรือริบรางวัลในการแขงขัน เวน 

       แตไดรับอนุญาตจากผูจัดการแขงขัน 

8.13 ผูแขงขันท่ีเขาแขงขันไมตรงตามเวลาโดยไมแจงเหตุผลอันควรตอผูจัดการแขงขัน จะถูกพิจารณาริบหรือตัดสิทธิ์ 

       การไดรับรางวัลตางในการแขงขัน  

8.14 กรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผูแขงขัน ผูแขงขันจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายเกิดข้ึนจากความเสียหาย 

       นั้นๆ    

 

9. การลงรายละเอียดการแขงขัน (Entry) 

9.01 ผูจัดการแขงขันท่ีเปนรายการสะสมคะแนนของสมาคมฯ จะจัดเตรียมเอกสารตางๆเพ่ือสงถึงคณะกรรมการ 
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       จัดการแขงขันของสมาคมฯ หมายรวมถึงตารางการแขงขันในแตละเดือนดวย 

รูปแบบของหนังสือเชิญจะประกอบดวย : 

  1. วันท่ีจัดการแขงขัน เวลาเปดรับลงทะเบียนและรายละเอียด 

  2. สถานท่ีแขงขันและรายละเอียดของท่ีตั้งจัดการแขงขัน 

  3. คาสมัครแขงขันในแตละประเภท 

  4. คาธรรมเนียมการสมัครหักเขาสมาคมฯ (The DAT Player Levy Statement) 

  5. ระเบียบการแตงกาย 

  6. รายละเอียดของเงินรางวัล 

  7. วันปดรับสมัคร 

  8. ใบแนบลงทะเบียน หากไมมีการเปดรับสมัครแบบออนไลน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ มีดังนี้ 

The DAT Player Levy Statement คือ คาธรรมเนียมจัดเก็บเขาสมาคมฯ โดยหักจากคาสมัครแขงขันใน

ประเภทเดี่ยวท่ีเปนรายการสะสมคะแนน และใชเปนเงินกองทุนสะสมของสมาคมฯ เพ่ือนักกีฬาดารท, เพ่ือโครงการ

ตอตานการใชสารกระตุน และกิจกรรมหรือบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับสมาคมฯ 

  หนังสือเชิญแขงขันอยางเปนทางการตองสงใหกับคณะกรรมการจัดการแขงขันของสมาคมฯ เพ่ือบันทึกใน

ตารางการแขงขันประจำป และหนังสือเชิญรวมแขงขันดังกลาวจะตองสงถึงมือคณะกรรมการจัดการแขงขันของ

สมาคมฯอยางนอย 8 สัปดาหกอนถึงกำหนดการแขงขัน 

  ผูจัดการแขงขันรายการสะสมคะแนนของสมาคมฯจะตองพิจารณาจัดเตรียมอำนวยความสะดวกเรื่องการ

ติดตอท่ีพักแรมใหกับผูเขาแขงขัน อาทิ โปรแกรมหรือแพ็คเก็จหองพักตางๆเพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูเขาแขงขัน แต

ตองไมใชเง่ือนไขผูกพันกับการสมัคร 

  ผูจัดการแขงขันท่ีใชระบบออนไลนในการสมัครหรือลงทะเบียนแขงขัน ตองสงลิงคหรือชื่อเว็บเพ็จมายัง

คณะกรรมการจัดการแขงขันของสมาคมฯพรอมกับหนังสือเชิญแขงขันอยางเปนทางการ 

 

10.การลงทะเบียนแขงขัน (Registration) 

10.01 ผูเขาแขงขันทุกคนจะตองลงทะเบียนจะดวยตัวเองหรือทีมของตัวเอง ตามเวลาท่ีกำหนด 

10.02 ผูเลนท่ีไมมาลงทะเบียนตามเวลาท่ีกำหนด จะถือวาสละสิทธิการรวมแขงขันประเภทนั้น 

10.03 เม่ือประกาศเรียกชื่อผูแขงขันเพ่ือเขาประจำบอรดแขงขันตามเวลา แลวไมปรากฏตัวเพ่ือรายงานตัวท่ีบอรดจะ 

        ถูกปรับแพในเกมนั้น 

10.04 เม่ือประกาศเรียกผูแขงขัน ผูแขงขันมีเวลา 5 นาทีนับจากประกาศในการรายงานตัวท่ีโตะกรรมการจัดการ 

        แขงขันหรือท่ีบอรดแขงขัน 

10.05 ผูแขงขันหรือทีมมีสิทธิท่ีจะปรึกษาเรื่องเวลาท่ีจะใชแขงขันในรอบถัดไป  
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11. การจับสลาก (Draw) 

11.01 ในรอบแพคัดออก (Knock-out) ผูจัดการแขงขันจะตองจับสลากประกบคูแขงขันนอกชารทหรือนอกตาราง 

        ประกบคู เพ่ือไมใหเกิดการบาย (Byes) ในรอบถัดไป 

 

12.การเริ่มเกมการแขงขัน (Order of Play) 

12.01 พิจารณาการปาบูลเพ่ือใชเริ่มการแขงขันในแตละเกม โดยใชการเสี่ยงทายโยนเหรียญกอนการปาบุล 

12.02 ผูชนะการปาบูลจะไดเริ่มเกมกอน  

12.03 การปาบูลเพ่ือตัดสินการเริ่มเลนเกม หากลูกดอกไมเขาในชองบูลใหปลอยลูกดอกไวเชนนั้น แตหากลูกดอกเขา 

        ชองบูลดานใน (Center Bull) หรือชองลอมรอบบูล (Single Bull) ใหดึงลูกดอกออก เพ่ือใหผูแขงขันอีกฝายได    

        ปาตอ ผูแขงขันฝายใดปาใกลบูลมากกวาจะไดเริ่มเกมกอน  

12.04 ตองบันทึกชื่อผูแขงขันบนกระดานจดแตมตามใบแขงขัน (Score Card) 

12.05 สำหรับการแขงขันประเภททีมหรือคูท่ีสลับกับปาเปนรอบๆนั้น ชื่อผูแขงขันท้ังหมดตองบันทึกลงบนกระดาน 

        จดแตม กอนเริ่มการแขงขัน 

 

13.การซอมการเริ่มเกมแขงขัน (Practice) 

13.01 ผูแขงขันสามารถปาลูกดอกได 6 ครั้งเพ่ือทำความคุนเคยกับบอรดกอนเริ่มเกมการแขงขัน 

13.02 ระหวางเกมการแขงขัน หามปาลูกดอกเพ่ือการฝกซอม เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการ 

13.03 เม่ือเริ่มการแขงขัน หามปาลูกดอกฝกซอมในบริเวณท่ีมีการแขงขัน หากไมไดรับอนุญาตจากผูจัดการแขงขัน 

13.04 ผูจัดการแขงขันจะจัดเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการฝกซอมไวให 

13.05 กรณีแขงขันบนเวที ผูจัดการแขงขันอาจจะอนุญาตใหผูแขงขันปาลูกดอกได 6 – 9 ครั้ง กอนเริ่มเกมการ 

        แขงขัน 

 

14. ระบบการแขงขัน (Tournament Play) 

14.01 ผูเขาแขงขันจะแขงขันภายใตการดูแลและแนวทางของเจาหนาท่ีและคณะผูจัดการแขงขัน 

14.02 ผูแขงขันมีหนาท่ีในการเอาใจใสวาตองแขงขันท่ีบอรดใด หากไมไปแขงตามท่ีกำหนดอาจมีผลทำใหแพในเกม 

        นั้นๆได โดยปกติจะมีเวลา 5 นาทีในการเขาบอรดเพ่ือแขงขัน 

14.03 หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของอยูในพ้ืนแขงขัน ยกเวนผูแขงขัน กรรมการขานแตม กรรมการจดแตม กรรมการ 

        บันทึกผลการแขงขัน 

14.04 กรรมการจดแตม กรรมการขานแตม ไดรับอนุญาตในการยืนบริเวณดานหนาของผูแขงขันเม่ือเริ่มการแขงขัน 

14.05 กรรมการตามขอ 14.04 ตองระมัดระวังในการเคลื่อนไหวใหนอยท่ีสุดซ่ึงอาจรบกวนสมาธิ ขณะท่ีผูแขงขัน 
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        กำลังปาลูกดอก และไมอนุญาตใหสูบบุหรี่หรือดื่มในระหวางเกมการแขงขัน 

14.06 ผูแขงขันอีกฝายตองยืนหางจากผูแขงขันท่ีกำลังปาลูกดอกอยางนอย 60 เซนติเมตร 

14.07 การแขงขันบนเวที ผูแขงขันจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีบนเวที ไมยืนบังผูแขงขัน และยืนบัง 

        กรรมการ หรือบังมุมกลองในการถายทอด 

14.08 ผูแขงขันสามารถปรึกษาหรือถามกรรมการเก่ียวกับแตมรวมหรือแตมปดในระหวางท่ีปาลูกดอกได 

14.09 เม่ือสรุปผลการแขงขันแลว ไมอนุญาตใหรองขอสอบถามเรื่องแตมท่ีบันทึกหรือลบไปแลว 

14.10 กรณีประทวงเรื่องการตัดสินของกรรมการขานแตม หรือกรรมการจดแตม หรือการประพฤติผิดของผูแขงขัน  

        หรือขอขัดแยงใดๆ ใหยุติการแขงขันทันทีและใหเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการผูจัดการแขงขันเขามาดำเนินการ 

        ตัดสินใหแลวเสร็จกอนเริ่มการแขงขันตอ การประทวงในภายหลังจะไมไดรับการพิจารณา 

14.11 กรณีอุปกรณการแขงขันของผูแขงขันชำรุดเสียหายในระหวางการแขงขัน ผูแขงขันมีเวลา 3 นาทีในการแกไข 

14.12 ในระหวางการแขงขัน หากผูแขงขันประสงคตองออกนอกบริเวณพ้ืนท่ีแขงขันดวยเหตุผลจำเปนเรงดวน ใหอยู 

        ในดุลยพินิจของกรรมการในการอนุญาต ผูแขงขันมีเวลา 5 นาทีในการกลับเขามาแขงขันตอ  

 

15.จรรยาบรรณในการแขงขัน (Conduct) 

15.01 ในระหวางการแขงขัน ผูแขงขันตองไมมีพฤติกรรม หรือมีถอยคำท่ีไมสุภาพอันเปนการรบกวนผูแขงขันอีกฝาย  

        และคงไวซ่ึงมรรยาทท่ีดีและมีน้ำในนักกีฬาในการแขงขัน 

15.02 หากคณะผูจัดการแขงขันพบวาผูแขงขันแสดงกริยาตามขอ 15.01 ซ่ึงแสดงถึงการไมมีน้ำใจนักกีฬา แสดงถึง 

        เจตนาและทำใหเสียชื่อเสียง ผูแขงขันจะถูกพิจารณาใหออกจากการแขงขัน อยางไรก็ดี ถาผูแขงขันหรือ 

        เจาหนาท่ีขอพิสูจนขอเท็จจริงในการพิจารณาใหออกจากการแขงขันตองรองขอในทันที คณะผูจัดการแขงขัน 

        จะรับฟงขอโตแยงจากผูแขงขันกอนยืนยันการพิจารณาดังกลาวอีกครั้ง 

 

16.เครื่องแตงกาย (Playing Attire) 

16.01 หามผูแขงขันสวมใสยีนสในการแขงขัน ไมวาจะเปน กางเกง หรือกระโปรงท่ีตัดเย็บจากยีนสหรือลูกฟูกท่ีตัด 

        เย็บตามสไตลแบบยีนส  หามใสรองเทาแตะ รองเทาไมหุมสน เวนแตมีใบรับรองทางการแพทย หามใสชุดสูทใน 

        การแขงขัน 

16.02 ผูแขงขันสามารถใสผารัดขอมือท่ีออกแบบมาเพ่ือซับเหง่ือได 

16.03 หามสวมหมวกหรือหูฟงโทรศัพทในการแขงขัน ยกเวนเครื่องแตงกายหรือเครื่องปกคลุมตามศาสนา หรือ 

        เครื่องชวยฟงทางการแพทย ผูฝาฝนจะไดรับการตักเตือนใหปฏิบัติตาม 

16.04 ผูแขงขันจะไมสวมสิ่งใดครอบคลุมเสื้อท่ีใสแขงขันในระหวางการแขงขัน การใหสัมภาษณ การรับรางวัล ท้ังนี้ 

        ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการแขงขัน 

16.05 เครื่องแตงกายของผูเขาแขงขันตองผานการพิจารณาจากคณะผูจัดการแขงขัน หากมีมติไมเห็นชอบไมผานการ 
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        พิจารณา ผูแขงขันตองเปลี่ยนเครื่องแตงกายกอนเริ่มแขงขัน กอนการสัมภาษณ หรือกอนการแนะนำตัว 

16.06 ผูแขงขันท่ีปฏิเสธการพิจารณาเห็นชอบเรื่องเครื่องแตงกายจากคณะผูจัดการแขงขัน จะถูกพิจารณาปรับแพใน 

        การแขงขัน 

 

17.การโฆษณา (Advertising) 

17.01 ผูจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ในการใชสื่อโฆษณา, สโลแกน หรือโลโกอันเก่ียวเนื่องกับการประชาสัมพันธหรือ 

        การจัดการแขงขัน 

17.02 ผูจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ในการหามใชสื่อโฆษณา, สโลแกน หรือโลโกท่ีไมเก่ียวเนื่องกับผูสนับสนุนการ 

        แขงขัน 

17.03 ผูเขาแขงขันจะตองไมสวมชุดหรือเสื้อผาท่ีมีสื่อการโฆษณา, สโลแกน หรือโลโก ท่ีมีเนื้อหาหรือภาพท่ีเชื่อมโยง 

        หรือเก่ียวของกับผลิตภัณฑใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูจัดการแขงขันกอน 

17.04 กรณีท่ีมีการถายทอดการแขงขันผานสื่อตางๆ ผูจัดการแขงขันมีอำนาจในการรองขอใหผูแขงขันปดบังหรือถอด 

        สื่อโฆษณาตางๆ, สโลแกนหรือโลโกออก หากผูแขงขันไมยินยอมปฏิบัติตามคำรองขอดังกลาวจะถูกตัดสิทธิ์และ 

        แพในการแขงขัน 

17.05 ผูแขงขันหามนำสื่อโฆษณา, สโลแกนหรือโลโกใดๆท่ีสื่อถึงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอลข้ึนบนเวที หาก 

        ละเมิดหรือฝาฝนจะถูกปรับแพในการแขงขัน 

 

18.เครือ่งดื่มและการสูบบุหรี่ (Smoking and Drinking) 

18.01 ในรายการแขงขันสะสมคะแนนของสมาคมฯ ในพ้ืนท่ีแขงขันหรือหองแขงขันตองเปนเขตปลอดบุหรี่และ 

        เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

18.02 ผูแขงขันท่ีฝาฝนตามขอ 18.01 จะถูกตัดสิทธิ์และปรับแพในการแขงขัน และรายงานความผิดตอสมาคมฯเพ่ือ 

        พิจารณาลงโทษตอไป 

19.การใชสารกระตุน (Anti-Doping Rules) 

19.01 การแขงขันท่ีอยูภายใตการดูแลของสมาคมฯ ผูแขงขันและกรรมการจัดการแขงขันตองไมเก่ียวของกับการใช 

        สารเสพติดหรือสารกระตุน การสุมตรวจสารเสพติดสามารถกระทำไดหากพบขอสงสัย 

 

20.การเพิกถอนการเปนสมาชิก (Exclusion) 

20.01 สมาคมกีฬาดารทแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์การเปนสมาชิกของสมาคมฯแก ผูแขงขัน,   

        กรรมการ,  ชมรม, หรอืสโมสร ท่ีฝาฝนกติกาและขอกำหนดของสมาคมฯ 

 

21.การแกไขเพ่ิมเติม (Amendments and Additions) 

21.01 คณะกรรมการของสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมเติม, แกไขหรือยกเลิกกติกาและขอกำหนดของสมาคมฯ  



ฏญฤธ 

สมาคมกีฬาดารทแหงประเทศไทย Page 14 

 

 DAT  
 

        เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

 

22.ลิขสิทธิ์ (Copyright) 

22.01 เนื้อหาของกติกาและขอกำหนดการจัดการแขงขันของสมาคมฯ เปนลิขสิทธิ์ท่ีถูกตองของสมาคมกีฬาดารทแหง 

        ประเทศไทย หามทำซ้ำ, จัดพิมพ, ลอกเลียน หรือกระทำการใดๆในบางสวนหรือท้ังหมด โดยมิไดรับอนุญาต 

        เปนลายลักษณอักษรจากสมาคม 

 

23.ขอแนะนำสำหรับการปาบูล (Additional Instructions for The Bull Throw) 

เม่ือมีการใชการปาบูลในการเริ่มเกมแขงขันใหพิจารณาดังนี้ : 

        ลูกดอกท่ีปาไปแลวไมเขาในพ้ืนท่ีบูลใหปลอยลูกดอกไวบนบอรด หากลูกดอกท่ีติดอยูดังกลาวเอียงหรือไมตรง ผู

แขงขันอีกฝายสามารถรองขอกรรมการจดแตมใหปรับลูกดอกใหเปนแนวตรงขนานกับพ้ืนหรือตั้งฉากกับบอรดได 
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เอกสารอางอิง 

1. https://www.dartswdf.com/rules/, “WDF Playing Tournament Rules rev-20”, 2018-02-28 

https://www.dartswdf.com/rules/

