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     เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 38 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงก าหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 ด าเนินการ ดังนี้  
 ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

              1.1  ให้ ใช้ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย   
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559   
  1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ 
ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 
 2.1  ประเภททีม 
      2.1.1  ทีมชาย 
 2.1.2  ทีมหญิง 
 2.2  ประเภทบุคคล 
 2.2.1  ชายเดี่ยว 
                    2.2.2  หญิงเดี่ยว 
                           2.2.3  ชายคู่  
                    2.2.4  หญิงคู ่
                    2.2.5  คู่ผสม 
 ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  3.1 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
  3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ก าหนด 
        ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน 5 คน และนักกีฬาหญิง 
ไม่เกิน 5 คน โดยมีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 เป็นนักกีฬาชาย 
ไม่เกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 1 คน โดยนักกีฬาดังกล่าวนี้ ห้ามลงท าการแข่งขันคู่กัน 
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 4.1 ประเภททีมให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม แต่ละทีม 
ต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 5 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
  4.2 ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน 
หรือไม่เกิน 2 คู ่

 4.3 ให้มี เจ้ าหน้าที่ ได้ ไม่ เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ จัดการทีม 1  คน ผู้ ฝึกสอน 1 คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน  
 ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน 

    รอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยส่วนรอบมหกรรม ให้ด าเนินการดังนี้ 
    5.1 ประเภททีม  
          5.1.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พิจารณาแบ่งการแข่งขันออกเป็นสายตามความเหมาะสม 
          5.1.2 ให้ทีมมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้ 
           5.1.3 ให้ทีมที่ ได้ต าแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เฉพาะปีที่ผ่านมา จัดอยู่ในต าแหน่งที่ 1 ของสาย 1 และให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในคณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพิจารณา
จัดทีมวางตามความเหมาะสม  
  5.1.4 ให้แข่งขันแบบ SWAYTHLING CUP 
  5.1.5 ให้จับสลากการแข่งขัน ทีม A หรือ X และให้แข่งขันดังนี้ 

คู่ท่ี 1  A - X 
คู่ท่ี 2   B - Y 
คู่ที 3   C - Z  
คู่ท่ี 4  A - Y 
คู่ท่ี 5   B - X 

         5.1.6 ทีมที่ชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทซ์นั้นโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันต่อไป 
 5.2 ประเภทบุคคล   
 5.2.1 ให้แข่งขันแบ่งออกเป็นสายตามจ านวนสายที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เห็นสมควร 

         5.2.2 ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พิจารณาวางอันดับ 
ของผู้เข้าแข่งขัน ตามความเหมาะสม 
 5.2.3 ให้แบ่งผู้เข้าแข่งขันไปอยู่คนละสาย โดยวิธีจับสลาก 
 5.2.4 ให้แยกผู้ เข้าแข่งขันในทีมมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยู ่กันคนละสาย 
โดยไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแข่งขันกันเองในรอบแรก 
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 5.2.5 จัดการแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก   
 5.2.6 รอบชิงชนะเลิศ ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ และให้ 
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ได้ต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
 ข้อ 6   ก าหนดการแข่งขัน 

        ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

 ข้อ 7.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์ 

การแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ส าหรับการแข่งขันประเภททีมชาย  
ทีมหญิง คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม นักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันต้องแต่งกายเหมือนกัน 

 ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 8.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

 8.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา 
ที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

 8.3 การนับคะแนนในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการ
แข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

 8.4 ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีม
เรียงล าดับมือให้ถูกต้องตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ เมื ่อส่งรายชื ่อผู ้เข้าแข่งขัน  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 8.5 ก่อนการแข่งขันทุกประเภทให้ผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 
 8.6 ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ก าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ 15 นาที ในประเภททีม และ 5 นาที ในประเภทบุคคล ผู้เข้าแข่งขันประเภทใด  
ไมพ่ร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้ 

 8.7 ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลงแข่งขัน 
ตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอผลัดผ่อนใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 8.8 ผู้ เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่งกรรมการ 
ผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความ 
เป็นเลิศ เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

 8.9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร 
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แก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
                  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์ 
       ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

 ข้อ 11.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่ยืนยันรายชื่อลงท าการแข่งขันในรอบ
มหกรรม ดังนี้ 
  รางวัลที่  1 เหรียญชุบทอง  พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลที่  2 เหรียญชุบเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลที่  3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 
 ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
        ข้อ 13 . ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ   วันที่   18       กันยายน  พ.ศ.  2561 

      
 

 
(รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม) 

                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
                      คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 


