ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-03
……………………………………
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ (ISTAF) ซึ่งสมาคมตะกรอ
แหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชุด ชาย
4.2 ทีมชุด หญิง
4.3 ทีมเดี่ยว ชาย
4.4 ทีมเดี่ยว หญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมตะกรอแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีมชุด
6.1.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
โดยในทีมจะสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดตองไมนอยกวา 9 คน แตไมเกิน 15 คน
6.1.2 ใหผูจัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดตองไมนอยกวา 9 คน
และไมเกิน 12 คน จากรายชื่อตามขอ 6.1.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก และ/หรือ
รอบมหกรรมในวันประชุมผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย
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ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ไดไมเกิน 3 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา
ใหชัดเจน ทั้งนี้ นักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทยดังกลาว อนุญาตใหลงทําการแขงขันในทีมยอยไดไม
เกินทีมละ 1 คน เทานั้น
6.1.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงตัวแทนอยางเปน
ทางการเขารวมประชุมหรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.1.2 ใหคณะกรรมการจัดการ
แข งขั น โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน
โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
6.1.4 หลัง จากดํา เนิน การตามขอ 6.1.3 แล ว ปรากฏว า มีนั ก กี ฬ าในนามผู แ ทน
ประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เกินกวา 3 คน ใหดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาดังกลาวออกใหเหลือไมเกิน
3 คน โดยใหดําเนินการลักษณะเดียวกันกับขอ 6.1.3 และไมอนุญาตใหเลื่อนลําดับนักกีฬาคนอื่นขึ้นมา
ทดแทนโดยเด็ดขาด
6.1.5 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาทีจ่ ะลงทําการแขงขันตามขอ 6.1.2 แลว ไมอนุญาตให
แกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.2 ประเภททีมเดี่ยว
6.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
โดยในทีมตองประกอบดวยนักกีฬาไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 8 คน
6.2.2 ใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดตองไมนอยกวา 3 คน
และไมเกิน 5 คน จากรายชื่อ ตามขอ 6.2.1 โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ไดไมเกิน 1 คน และจะตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสาร การยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
6.2.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปน
ทางการเขารวมประชุมหรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.2.2 ใหดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
กับขอ 6.1.3 และ 6.1.4
6.2.4 มหาวิทยาลัยที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีมชุด นักกีฬาที่จะลงทํา
การแขงขันในประเภททีมเดี่ยวจะตองมีรายชื่ออยูในทีมชุด จากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดทายตาม
ขอ 6.1.2 หรือ 6.1.3 และ 6.1.4
6.2.5 หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันแลว ไมอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ประเภททีมชุด
7.1.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย
7.1.2 รอบมหกรรม ประเภททีมหญิงใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด สําหรับประเภททีมชาย จํานวน
24 ทีม ใหจัดการแขงขันดังนี้
(1) ใหทีมที่ชนะเลิศในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่
ผานมา จัดอยูในตําแหนงที่ 1 ของสาย A
(2) ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูในสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
(3) รอบแรกใหแบงออกเปน 8 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับฉลากและในแตละ
สายแขงขันแบบพบกันหมด โดยทีมที่ไดที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(4) รอบที่สอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใหจัดการแขงขันแบบแพคัดออก ดังนี้
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ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย H
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย G
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย F
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย E

ชนะเลิศ

ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย E
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย F
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย G
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย H
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ใหได
อันดับที่ 3 รวมกัน
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7.1.3 การแขงขันแบบพบกันหมด ใหทีมที่ชนะได 2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน
7.1.4 ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสาย และจะตองพิจารณาใหทีมใด
ทีมหนึ่งเขาแขงขันรอบตอไป ใหใชวิธีจับฉลาก
7.2 ประเภททีมเดี่ยว ใหจัดการแขงขัน ดังนี้
7.2.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย
7.2.2 รอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
(1) ใหแบงทีมที่เขาแขงขันออกเปน 2 สาย แตละสายมีจํานวนทีมแตกตางกัน
นอยที่สุดและใหแขงขันในระบบแพคัดออก
(2) ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาจัดทีมวางตามความเหมาะสม
(3) ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพมีสิทธิเลือกอยูในสายใดสายหนึง่ ในรอบแรกได
(4) ใหทีมชนะครั้งสุดทายในแตละสาย แขงขันชิงชนะเลิศและทีมแพครั้งสุดทาย
ในแตละสายไดตําแหนงที่ 3 รวมกัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหแตละทีมควรจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีเขม 1 ชุด และชุด
สีออน 1 ชุด
9.1.2 ใหผูจดั การทีมแจงสีของชุดแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุม
ผูจัดการทีม
9.1.3 ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน และใหติดหมายเลขที่ดานหลัง
ใหเห็นอยางเดนชัด โดยหมายเลขจะตองตรงกับที่ไดแจงไวในใบสมัคร
9.1.4 ใหเจาหนาที่ทีมทุก คนที่ลงปฏิบัติห นาที่ใ นการแขงขัน ตอ งแตง กายสุภ าพ
เรียบรอย
9.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันทีส่ มาคมตะกรอแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
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10.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ไดลงทะเบียนไว
แลวในแบบการแขงขันประจําวัน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา
30 นาที
10.3 ทีมใดไมพรอมที่จะทําการแขงขัน เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวเกินกวา 10 นาที ใหปรับ
เปนแพและใหดําเนินการตามขอ 10.4
10.4 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอัน
สมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสินให
ปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รายงาน
คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ผ า นคณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.5 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการฝา ยเทคนิค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกีฬ ามหาวิท ยาลั ย แหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

