ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาฮอกกี้ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02 – 10
……….………………………….
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาฮอกกี้ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตาม ความในขอ 36 แหง ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาฮอกกี้ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย แหง ประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ให ใช กติกาการแขงขันของสหพันธฮอกกี้
นานาชาติ ซึ่งสมาคม กีฬา ฮอกกี้
แหง ประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมกลางแจง ชาย
2.2 ทีมกลางแจง หญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัค รเลนตามคุณสมบัติที่สมาคม กีฬาฮอกกี้ แหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ประเภททีมกลางแจง
4.1.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน
1 ทีม โดยในทีมจะสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 22 คน
4.1.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ยืนยันร ายชื่อนักกีฬา
ที่จะลงทําการแขงขันไดไมเกิน 18 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก
และหรือรอบมหกรรมในวันประชุมผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย
ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห งประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ไดไมเกิน 4 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาว ในเอกสาร
การยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
4.1.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอนทีมหนึ่งทีมใด
ไมเขาร วมประชุม หรือไมสงตัวแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุมหรือไมดําเนิน การยืนยันรายชื่อนักกีฬา
ตามขอ 4.1.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดร ายชื่อนักกีฬา
จากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 18 คน โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
4.1.4 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ
4.1.2
หรือ 4.1.3 แลว ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ประเภททีมในรม
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4.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน
1 ทีม โดยในทีมตองประกอบดวยนักกีฬาไมนอยกวา 6 คน และไมเกิน 15 คน
4.2.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬา
ที่จะลงทําการแขงขันไดตองไมนอยกว า 6 คน และไมเกิน 12 คน จากรายชื่อ ตามขอ 6.2.1 โดยจะมีนักกีฬา
ในนามผูแ ทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิ ทยาลัยแหงประเทศไทย พ .ศ. 2558 ไดไมเกิน 2 คน และจะตองแจงคุณสมบัติดังกลาว
ในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
4.2.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนทีมหนึ่งทีมใดไมเขา
รวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุมหรือไมดําเนินการยื นยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ
4.2.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยควา มเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปน
เลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับ
ทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน
4.2.4 หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันแลว ไมอนุญาตให
แกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 การยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน ตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน
เสร็จสิ้นการประชุมผูจัดการทีมหรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
กําหนด
4.4 ในแตละทีม ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน
ผูฝกสอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน โดยเจาหนาที่ทีมทั้ง ทีม กลางแจง ชาย และทีมในรม ชาย
ตองเปนบุค คลคนเดียวกัน สําหรับประเภททีมกลางแจง หญิง และทีมในรม หญิง เจาหนาที่ทีม ตองเปน
บุคคลคนเดียวกัน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแ ขงขันพิจารณารวมกับสมาคม กีฬา ฮอกกี้ แหงประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร กีฬา
มหาวิทยาลัย แหง ประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการ แขงขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดขอปฏิบัติอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผู กําหนดวัน เวลา
และสถานที่ ในการแขงขันและอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขันใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาฮอกกีแ้ หงประเทศไทย
7.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมกีฬาฮอกกี้แหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผู เขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือใน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
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8.2 ในประเภททีมกลางแจง ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลข
ประจําตัว ที่ไดลงทะเบียนไวแลว ในแบบการแขงขันประจําวัน จํานวน 16 คน โดยเปนตัวจริง 11 คน
และสํารองอีก ไมเกิน 5 คน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
สวนผูเลนที่เหลือตองไมแตงกายเหมือนกับผูเลนที่จะลงทําการแขงขันและการเปลี่ยนตัวผูเลนใหเปนไปตามกติกา
การแขงขัน
8.3 ในประเภททีมในรม ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัว
ที่ไดลงทะเบียนไวแลว ในแบบการแขงขันประจําวันจํานวน 10 คน โดยเปนตัวจริง 6 คน และสํารองอีก ไม
เกิน 4 คน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที สวนผูเลนที่เหลือ
ตองไมแตงกายเหมือนกับผูเลนที่จะลงทําการแขงขัน และการเปลี่ยนตัวผูเลนใหเปนไปตามกติกาการแขงขัน
8.4 ทีมทีไ่ มมาแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา ขั้นต่ํา ตามที่
กติกาการแขงขันกําหนดไว หลังจากเวลาที่กําหนดไว 15 นาที ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามที่กําหนดและ
ใหปรับเปนแพตลอดการแขงขัน ในกรณีดังกลาวนี้ ใหปฏิบัติตามขอ 8.5
8.5 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด โดยไมมีเหตุ
อันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่ งคณะกรรมกา รจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสิน
ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิเพื
ศ ่อพิจารณาโทษตอไป
8.6 ตลอดการแขงขั นผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนั กกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.7 ผูเขาแขงขัน ตลอดจนเจาหนาที่ทีม ที่ผูตัดสินสั่งใหออกจากกา รแขงขัน
จะหมดสิทธิเขารวมการแขงขันครั้งตอไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
หากเห็นวาการลงโทษไมเพี ยงพอ ใหประธานจัดการแขงขันรายงานใหคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
และให
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศประชุมพิจารณาความผิด หากเห็นวา ไมเพียงพอใหลงโทษ
ผูเขาแขงขัน หรือเจาหนาที่ทีมนั้นเพิ่มเติม ตามแต กรณี ซึ่งการพิจารณา ของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ จะตองดําเนินการภายใน
24 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันครั้งนั้น ๆ
ถา คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศมิไดพิจารณาภายใ นระยะเวลาที่กําหนดไว ดังกลาว
ผูเขาแขงขันหรือเจาหนาที่ทีมผูนั้นมีสิทธิเขารวมการแขงขันตอไป หลังจากที่หมดสิทธิเขารวมการแขงขัน
ตามขางตนแลว 1 ครั้ง
8.8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกรณีและหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยู ในดุลยพินิจของคณ ะกรรมการจัดการแขงขัน
โดยความเห็น ชอบของ
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิในคณะกรรมการบริ
ศ
หารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
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ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ต ามที่ยืนยันรายชื่อ เขารวม
การแขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 13. ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

