ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-09
............…..……...............
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ
กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีม
4.1.1. ทีมชาย
4.1.2. ทีมหญิง
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1. ชายเดีย่ ว
4.2.2. หญิงเดี่ยว
4.2.3. ชายคู
4.2.4. หญิงคู
4.2.5. คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ กําหนด

2
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน 7 คน และนักกีฬา
หญิงไมเกิน 7 คน
6.2 ประเภททีม
6.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม แตละทีมตองมี
นักกีฬาไมเกิน 7 คน และไมนอยกวา 4 คน
6.2.2 ในกรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหสงชื่อเขาแขงขันได โดยมี
จํานวนนักกีฬาชายไมเกิน 2 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 2 คน ซึ่งนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันใหยึด
หลักเกณฑตามขอ 6.4
6.2.3 นักกีฬาตามขอ 6.2.2 อนุญาตใหลงทําการแขงขันไดเพียง 2 คน ในแตละ
ประเภทเทานั้น โดยใหลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน ไมอนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้
เปลี่ยนตัวกันโดยเด็ดขาด หากมีความประสงคจะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกลาว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน
ตองไมมีคุณสมบัติตามขอ 6.2.2
6.3 ประเภทบุคคลใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน หรือ
ไมเกิน 2 คู
6.4 ในประเภทชายคู หญิงคู และคูผสม ใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามขอ 6.2.2 ลงทํา
การแขงขันไดคูละไมเกิน 1 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
สวนรอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
7.1 ประเภททีม
7.1.1 ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลางโดยวิธีจับฉลาก ยกเวน
ทีมที่ไดรับการวางอันดับ แลวใหในแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
7.1.2 ใหจัดการแขงขันแบบชนะ 3 ใน 5 คู ทีมใดชนะ 3 คู แลวใหถือวาทีมนั้นชนะ
โดยเด็ดขาด ไมตองแขงขันคูตอไป
7.1.3 ใหจัดการแขงขันทั้ง 5 คูเรียงตามลําดับอยางตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้
(1) คูที่ 1 เดี่ยวมือ 1
(2) คูที่ 2 เดี่ยวมือ 2
(3) คูที่ 3 คูมือ 1
(4) คูที่ 4 คูมือ 2
(5) คูที่ 5 เดี่ยวมือ 3

3
7.1.4 ทีมชนะครั้งสุดทายในแตละสายใหแขงขันชิงชนะเลิศ สวนทีมแพครั้งสุดทายใน
แตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
7.1.5 ให ค ณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ พิจารณาวางระดับฝมือของทีม
ตามความเหมาะสม
7.2 ประเภทบุคคล
7.2.1 ทุกประเภทใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธีจับ
ฉลากยกเวนผูที่ไดรับการวางมือ แลวใหแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
7.2.2 ใหมีการจัดอันดับมือผูเขาแขงขัน 4 ถึง 8 อันดับ
7.2.3 ใหแยกผูเขาแขงขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูคนละสาย
7.2.4 ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย รวมกับสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ พิจารณาวางอันดับฝมอื ของผูเขาแขงขัน
7.2.5 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแ พครั้งสุดทายในแต
ละสายใหไดอนั ดับที่ 3 รวมกัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬ ามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ ใหการ
รับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 15 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันใน
ทีมเรียงลําดับมือใหถูกตอง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงชื่อที่โตะ กรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับ ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันในทีมไปลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขัน
ใหปรับเปนแพ
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10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงแขงขันแลว 5 นาที ผูใดไมลงแขงขันให
ปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผู
ตัด สิน ใหป รับ เปน แพแ ละตัด สิท ธิอ อกจากการแขง ขัน ในกรณีดัง กลา วใหค ณะกรรมการจัด การ
แขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิค
การกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเ ปน ไปตามขอบั ง คั บ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขง ขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

