ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-01
……………………………………
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขง ขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอ นานาชาติ (ISTAF) ซึ่งสมาคมกีฬาตะกรอ
แหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมชุด ชาย – หญิง
2.2 ทีมเดี่ยว ชาย – หญิง
2.3 ทีมคู
ชาย – หญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย แหง ประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ประเภททีมชุด
4.1.1 ใหแตละมหาวิทยาลัย สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน ประเภทละ 1 ทีม
โดยในแตละทีมจะสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดตองไมนอยกวา 9 คน แตไมเกิน 15 คน
4.1.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการ
แขงขันไดตองไมนอยกวา9 คน และไมเกิน 12 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน ของ
รอบคัดเลือกและหรือ รอบมหกรรม ในวันประชุม ผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬา ในนามผูแ ทน
ประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ได ไมเกิน 3 คน และตองแจง คุณสมบัติดังกลาวใ นเอกสาร
การยืนยันรายชื่อนักกีฬา ใหชัดเจน ทั้งนี้ นักกีฬาในนามผูแทน ประเทศไทยดังกลาว อนุญาตใหลงทําการแขงขัน
ในทีมยอยไดไมเกินทีมละ 1 คน เทานั้น
4.1.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอนทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม
หรือไมส งตัวแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุมหรือไมดําเนินการยืน
ยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 4.1.2
ให คณะกรรมการจัดการแขงขัน ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับท ายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน
โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
4.1.4 หลังจากยืนยันรายชื่ อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3 แลว
ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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4.2 ประเภททีมเดี่ยว
4.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเประเภทละ
กิน
1 ทีม โดยในแตละทีม
ตองประกอบดวยนักกีฬาไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 8 คน
4.2.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการ
แขงขันไดตองไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน จากรายชื่อ ตามขอ 4.2.1 โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทน
ประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ไดไมเกิน 1 คน และจะตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสาร
การยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
4.2.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ทีม หนึ่งทีมใดไมเขาร วม
ประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุมหรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 4.2.2
ให คณะกรรมการจัดการแขงขัน ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน
5 คน
โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
4.2.4 มหาวิทยาลัยที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีมชุด นักกีฬาที่จะลง
ทําการแขงขันในประเภททีมเดี่ยวจะตองมีรายชื่ออยูในทีมชุด
จากการยืนยันรายชื่อ นักกีฬาครั้งสุดทาย
ตามขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3 แตตองเปนคนละคนกับนักกีฬาในประเภททีมคู(ห ามซ้ํากันกับนักกีฬาในประเภททีมคู) 
4.2.5 หลังจากการ ยืนยัน รายชื่ อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันแลว ไมอนุญาต ใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.3 ประเภททีมคู
4.3.1 ใหแตละมหาวิทยาลัย สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ
1 ทีม
โดยในแตละทีมตองประกอบดวยนักกีฬาไมนอยกวา 2 คน และไมเกิน 4 คน
4.3.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทํา
การแขงขันไดตองไมนอยกวา 2 คน และไมเกิน 3 คน จากรายชื่อ ตามขอ 4.3.1 โดยจะมีนักกีฬาในน าม
ผูแ ทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ไดไมเกิน 1 คน และจะตองแจงคุณสมบัติดังกลาว
ในเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
4.3.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝ กสอน หรือ ผูชวยผูฝกสอน ทีมหนึ่งทีมใด ไมเขารวม
ประชุมหรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬา ตามขอ 4.3.2
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน3 คน โดยใหที่
ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
4.3.4 มหาวิทยาลัยที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีมชุด นักกีฬา ที่จะลง
ทําการแขงขันในประเภททีมคู จะตองมีรายชื่ออยูในทีมชุด จากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดทายตามขอ
4.1.2 หรือ 4.1.3 แตตอ งเปนคนละคนกับนักกีฬาในประเภททีมเดี่ยว(หามซ้ํากันกับนักกีฬาในประเภททีมเดี่ยว)
4.3.5 หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันแลว ไมอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 การยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน ตองดําเนิน การใหเรียบรอยกอนเสร็จสิ้น
การประชุมผูจัดการทีมหรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด
4.5
ในแตละทีม ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน
ผูฝกสอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน โดยเจาหนาที่ทีมทั้ง ทีมชุด ชาย ทีมเดี่ยว ชาย และทีมคู ชาย ตองเปน
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บุคคลคนเดียวกัน สําหรับประเภททีมชุด หญิง ทีมเดี่ยว หญิง และทีมคู หญิง เจาหนาที่ทีม ตองเปนบุคคล
คนเดียวกัน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ประเภททีมชุด
5.1.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.1.2 รอบมหกรรม ประเภททีมหญิง ใหเปนไปตามทีค่ ณะอนุกรรมการฝา ยสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด สําหรับประเภท ทีมชาย
จํานวน 24 ทีม ใหจัดการแขงขันดังนี้
(1) ใหทีมที่ชนะเลิศในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ผานมา
จัดอยูในตําแหนงที่ 1 ของสาย A
(2) ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูในสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
(3) รอบแรกใหแบงออกเปน 8 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับ สลากและในแตละสาย
แขงขันแบบพบกันหมด โดยทีมที่ไดที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(4) รอบทีส่ อง ใหจั ดการแขงขันแบบแพคัดออกโดยใหจับ สลากทีมอันดับที่ 1
ของสาย เขาสูตําแหนงทีมยืน และใหจบั สลากทีมอันดับที่ 2 ของสาย มาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจาก
สายเดียวกัน ในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้ และในการจับ สลากใหผูแทน คณะอนุกรรมการฝายส งเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับฉลากและ
ดําเนินการจับฉลากประกบคูแขงขัน
(5) รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคัดออกตาม
สายการแขงขัน ดังนี้

4

ที่ 1 สาย

M 25

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 33
M 26
M 37

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

M 27
M 34
M 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 39
M 29
M 35

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 30
M 38
M 31

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

ชนะเลิศ

M 36
M 32
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ทีมชนะในร อบรองชนะเลิศ แขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ ในรอบรองชนะเลิศ ให ได อันดับที่ 3 รวมกัน
5.1.3 การแขงขันแบบพบกันหมด ใหทีมที่ชนะได2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน
5.1.4 ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสาย และจะตองพิจารณาใหทีมใดทีม
หนึ่งเขาแขงขันรอบตอไป ใหใชผแู ทนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริ หาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับสลาก และดําเนินการจับสลากจัดอันดับทีมเขารอบ
5.2 ประเภททีมเดี่ยว
5.2.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะอนุกรรมการฝายสงเส ริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2.2 รอบมหกรรม ประเภททีมหญิง ใหเปนไปตามทีคณะอนุ
่
กรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด สําหรับประเภท ทีมชาย
ใหจัดการแขงขันเชนเดียวกันกับประเภททีมชุด ชาย
5.3 ประเภททีมคู ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายส งเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน
7.1.1 ใหแตละทีมควรจะตองมีชุดแขงขั นอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีเขม 1 ชุด และชุด
สีออ น 1 ชุด
7.1.2 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอนแจงสีของชุดแขงขันตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม
7.1.3 ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน และใหติดหมายเลขที่ดานหลั ง
ใหเห็นอยางเดนชัด โดยหมายเลขจะตองตรงกับที่ไดแจงไวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา
7.1.4 ใหเจาหนาที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
7.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการ
แขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
8.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ไดลงทะเบียนไวแลว ใน
แบบการแขงขันประจําวัน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
8.3 ทีมใดไมพรอมที่จะทําการแขงขัน เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวเกินกวา 10 นาที ใหปรับ
เปนแพและใหดําเนินการตามขอ 8.4
8.4 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่ง คณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตาม คําสั่งกรรมการผูตัดสินใหปรับ เปนแพ
และตัดสิทธิออกจากการ แขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รายงาน คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผาคณะอนุ
น
กรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศเพื่อพิจารณาโทษตอไป
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8.5 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขัน ตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และ ตอ ง
ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.6 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษ ในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี
และหากเห็น วาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ ยืนยันรายชื่อ เขารวม
การแขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

