
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
***********************

โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 37

อาศัยอํานาจตามความใน  หมวด 16 ขอ 45 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน

๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63

๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ ( ISTAF) ซึ ่ง
สมาคมตะกรอแหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจบุัน แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ขอ ๕ ประเภทการแขงขัน
5.๑ ประเภททีมชุด ชาย
5.2 ประเภททีมชุด หญิง
5.3 ประเภทเดี่ยว ชาย
5.4 ประเภทเดี่ยว หญิง
5.5 ประเภทตะกรอคู ชาย
5.6 ประเภทตะกรอคู หญิง

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตามหมวด 2 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63



๒

ขอ ๗ จํานวนผูเขาแขงขัน
๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑ ทีม  โดยนักกีฬา

สามารถเขารวมแขงขันไดไมเกิน ๒ รายการ
๗.๒ ประเภททีมชุด สงรายชื่อนักกีฬาไดไมนอยกวา ๙ คน แตไมเกิน ๑๕ คน และ

ใหยืนยันรายชื่อนักกีฬา ไมนอยกวา ๙ คน และไมเกิน ๑๒ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ในวันประชุมผูจัดการทีม
๗.๓ ประเภททีมเดี่ยว สงรายชื่อนักกีฬาไดไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๘ คน และ

ใหยืนยันรายชื่อนักกีฬา ไมนอยกวา ๓ คน และไมเกิน ๕ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ในวันประชุมผูจัดการทีม
๗.๔ ประเภททีม ๒ คน สงรายชื่อนักกีฬาไดไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๕ คน

และใหยืนยันรายชื่อนักกีฬา ไมนอยกวา ๒ คน และไมเกิน ๓ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ โดยไมซ้ํากับรายชื่อ
ในประเภท ทีมเดี่ยว ในวันประชุมผูจัดการทีม

๗.๕ มหาวิทยาลัยท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในประเภททีมชุด นักกีฬาท่ีจะลงทํา
การแขงขัน ในประเภททีมเดี่ยว หรือประเภททีม ๒ คน จะตองมีรายชื่ออยูในประเภททีมชุด

๗.๖ มหาวิทยาลัยท่ีไมสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในประเภททีมชุด นักกีฬาท่ีจะลงทํา
การแขงขันในประเภททีมเดี่ยว และประเภททีม ๒ คน ตองมีรายชื่อไมซ้ํากัน

๗.๗ หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน ไมอนุญาตใหแกไขไมวา
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

๗.๘ เจาหนาท่ีทีมแตละทีม ประกอบดวย ผูจัดการทีม จํานวน ๑ คน ผูฝกสอน
จํานวน ๑ คน และผูชวยผูฝกสอน จํานวน ๑ คน

ขอ ๘ วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ
๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้

๘.๑.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกัน
หมดในสาย คัดเลือกผูมีคะแนนท่ี ๑ และคัดอันดับท่ี ๒ ท่ีดีท่ีสุด ๑ ทีม เขาแขงขันในรอบรองชนะเลิศตอไป

๘.๑.๒ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย
คูท่ี ๑๐ จับสลากเพ่ือประกบคูแขงขัน
คูท่ี ๑๑ จับสลากเพ่ือประกบคูแขงขัน

หมายเหตุ : กรณีท่ีคูแขงขันท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรกจับสลากมาเจอกัน ใหมี
การเปลี่ยนแปลงสลับคูแขงขันโดยวิธีการจับสลากใหม

๘.๑.๓ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพ
ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓ ดังนี้

คูท่ี ๑๒ ผูแพคูท่ี ๑๐ - ผูแพคูท่ี ๑๑ (ชิงอันดับ ๓)
คูท่ี ๑๓ ผูชนะคูท่ี ๑๐ - ผูชนะคูท่ี ๑๑ (ชิงชนะเลิศ)

๘.1.4 การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้
(๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ในการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ีผานมา ใหจับฉลากเปนทีมวางในแตละสาย
(๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพ จับสลากเขาสายอีก ๓ ทีม

(๓) ลําดับท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายแขงขันได จากนั้นทีมท่ี
เหลือจับสลากเขาสาย



๓

๘.1.5 รอบรองชนะเลิศ
คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย B
คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย A

๘.1.6 รอบชิงชนะเลิศ
ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงชนะเลิศ และทีมแพในรอบรองชนะเลิศ

ชิงอันดับ ๓
๘.2 ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๕ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด  ทีมท่ีไดคะแนน

สูงสุดเปนทีมชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลําดับ กรณีในแตละอันดับคะแนนเทากันใหพิจารณา
ตาม ๘.๑.๕ (๒)

๘.3 ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑ - ๔ ทีม (มหาวิทยาลัย) ไมจัดการแขงขัน
๘.4 การนับคะแนนแขงขัน รอบแรก รอบสองและแบบพบกันหมดใหนับคะแนนดังนี้

ทีมชนะ ๒ คะแนน
ทีมแพ ๑ คะแนน

ทีมท่ีไมมาทําการแขงขันใหปรับแพดวยผลการแขงขัน ๐ – ๒ เซตโดยไมมีคะแนน
ขอ ๙ กําหนดการแขงขัน

คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563

ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
๑๐.๑ ชุดแขงขัน

๑๐.๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด เปนชุดสีเขม ๑ ชุด
และชุดสีออน ๑ ชุด

10.1.2 ใหผู จัดการทีมแจงสีของชุดแขงขัน ตอคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผูจัดการทีม

๑๐.๑.๓ ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขให
ตรงกับหมายเลขในเอกสารยืนยันรายชื่อ หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไมตรงกับหมายเลข
ในเอกสารการสมัคร คณะอนกุรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน

๑๐.๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตง
กายสุภาพเรียบรอยหรือตามกฎของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ (ISTAF)

๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ฝายเทคนิคกีฬา

ขอ ๑๑ การนับคะแนน
๑๑.๑ ทีมที่ชนะการแขงขันจะตองทําได ๒๑ คะแนน ยกเวนคะแนนทั้งสองทีม

เทากันที่ ๒๐ : ๒๐ ผูชนะตองใหคะแนนตางกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดไมเกิน ๒๕ คะแนน เม่ือคะแนน
๒๐ เทากัน กรรมการผูตัดสินจะตองขานวา “ดิวสคู” ไมเกิน ๒๕ คะแนน

๑๑.๒ การแขงขันตองชนะกัน ๒ เซ็ต และมีชวงเวลาพัก ๒ นาที ระหวางเซต็



๔

๑๑.๓ ถาแตละทีมชนะกันทีมละเซ็ต การแขงขันตองดําเนินการในเซ็ตท่ี ๓
เรียกวา “ไทเบรก” (Tiebreak) ซึ่งตองแขงขันกัน ๒๑ คะแนน ยกเวนคะแนนเทากันท่ี ๒๐ : ๒๐ ผูชนะตองได
คะแนนตางกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดตองไมเกิน ๒๕ คะแนน โดยกรรมการผูตัดสินตองขานวา “ดิวสคู”
ไมเกิน ๒๕ คะแนน

๑๑.๔ กอนเริ่มการแขงขันเซ็ตไทเบรก กรรมการผูตัดสินตองเรียกหัวหนาทีม
มาเสี่ยงดวยเหรียญ หรือแผนกลม ผูชนะการเสี่ยงตองเปนผูเสิรฟ เม่ือการแขงขันถึง ๑๑ คะแนน ตองเปลี่ยนแดน

ขอ ๑๒ ขอปฏิบัติในการแขงขัน
๑๒.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในการ
แขงขันอยางเครงครัด

๑๒.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อ ภายใน ๒๐ นาที กอนการแขงขันและ
ลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว เม่ือพนเวลาท่ี
กําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที ทีมใดยังไมลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน

๑๒.๓ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหหมดสิทธิ์ลงทํา
การแขงขันรายการแขงขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง

๑๒.๔ ทีมใดไมพรอมที่จะลงทําการแขงขัน เมื่อพนกําหนดเวลาที่กําหนดไว
ไมเกินกวา ๑๕ นาที ใหปรับเปนแพ

๑๒.๕ ผู เขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว  โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแขงขันท่ี
กําลังดําเนินอยูใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน รายงานคณะกรรมการ
จัดการแขงขันและพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒.๖ ตลอดเวลาการแขงขัน  ผูเขาแขงขันตองประพฤติตามระเบียบ และกติกา
การแขงขันอยางเครงครัด

๑๒.๗ ในกรณีท่ีนักกีฬาไดใบแดง  หามลงแขงขัน ๑ ครั้ง ในครั้งตอไป
๑๒.๘ ในกรณีท่ีนักกีฬาไดใบเหลือง ๒ ใบ หามลงแขงขัน ๑ ครั้ง ในครั้งตอไป

ขอ ๑๓ รางวัลการแขงขัน
ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทํา

การแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง พรอมเกียรติบัตร
รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน พรอมเกียรติบัตร
รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร

ขอ ๑๔ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความ

เห็นชอบของคณะอนกุรรมการจัดการแขงขัน




