
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอลอดหวง (สากล) กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี ๓๔  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 

 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง  
ประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอลอดหวง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
จึงวางระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอลอดหวง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๓๔” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วา
ดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔ .๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมตะกรอแหงประเทศไทยท่ีประกาศใชในปจจุบัน                
(ฉบับปรับปรุงแกไข วันท่ี ๑ ก.พ.๕๕) แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
   ๕.๑ ทีมชาย  
   ๕.๒ ทีมหญิง  

 ขอ ๖   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันได ๑ ทีม และในแตละทีมตองมีนักกีฬาไมนอย
กวา ๕ คน แตไมเกิน ๖ คน   
  ๗.๒ ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๓ คน ประกอบดวย  ผูจัดการทีม  ๑ คน และผูฝกสอน  
๑ คน และผูชวยผูฝกสอน ๑ คน 

 



๒ 

 ขอ ๘  วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
  ๘.๑ รอบแรก ใหทุกทีมแขงขันท้ังหมด  โดยใหแขงขันเรียงลําดับจากการจับฉลาก  
  ๘.๒ รอบชิงชนะเลิศ นําทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑  – ๔ จากรอบแรก แขงขันเรียงลําดับคะแนนจาก
อันดับ ๔ ถึงอันดับ ๑  ผูท่ีมีคะแนนแขงขันสูงสุดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ คะแนนรองจากคะแนนสูงสุด  
ไดรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ และคะแนนรองจากอันดับ ๒ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๓ 

๘.๓ ผลการแขงขันใหพิจารณาดังนี้ 
๘.๓.๑ ทีมใดท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดทีมนั้นชนะ 
๘.๓.๒ ถาไดคะแนนเทากัน ทีมใดไดหวงมากกวา ทีมนั้นชนะ 
๘.๓.๓ ถาไดคะแนนและหวงเทากัน ทีมใดไดหวงดวยทาท่ีไดคะแนนสูงกวา ทีมนั้นชนะ 
๘.๓.๔ ถาท้ังคะแนน จํานวนหวง และทาท่ีไดคะแนนสูงเทากันใหทีมท่ีไดจํานวนหวงดวยทาท่ีมี

คะแนนมากกวาชนะ 
๘.๓.๕ ตามขอ ๗.๓.๔ ถายังเทากันอีกใหทําการแขงขันตัดสินหาผูชนะโดยใชเวลา ๑๐ นาที 

ตัดสินหาผูชนะ 
  ๘.๔ เวลาในการแขงขัน ใหเวลาในการแขงขันทีมละ ๔๐ นาที และเม่ือการแขงขันผานไปครึ่งเวลา 
(๒๐ นาที) กรรมการผูตัดสินจะประกาศเวลาและคะแนนท่ีทําไดใหผูเขาแขงขันทราบ 

         ขอ ๙  กําหนดการแขงขัน 
  คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  เปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน  
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย              
พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
   ๑๐.๑ ชุดแขงขัน 
        ๑๐.๑.๑ ชุดแขงขัน ผูเลนตองแตงกายเหมือนกันท้ังทีม และตองติดหมายเลขประจําตัวท่ีเสื้อ     
ท้ังดานหนาและดานหลังอยางเรียบรอยและชัดเจน  สีของตัวเลขตองตัดกับสีเสื้อ ตัวเลขดานหลังตองสูงไมนอยกวา  
๒๐ ซม. และใหใชหมายเลข ๑ – ๖  เทานั้น 
        ๑๐ .๑.๒ หามผูเขาแขงขันทุกคนสวมกางเกงยีนส หรือกางเกงท่ีมีลักษณะคลายกางเกงยีนส 
(กางเกงทรงยีนส) หรือกางเกงขาสั้น  และหามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาท่ีมีลักษณะคลายรองเทาแตะ (รองเทารัด
สน) ลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา เปน
กรณีพิเศษ 
        ๑๐.๑.๓ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  
    ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา   

๑๐.๓ หวงชัย 
ประกอบดวยวงกลม ๓ วง ขนาดเทากัน โดยมีเสนผานศูนยกลางวัดจากขอบภายใน ๕๐ 

เซนติเมตร หวงดังกลาวทําดวยโลหะ ตองผูกหรือบัดกรีเชื่อมตอกันใหแนนเปนรูป ๓ เสา (สามเหลี่ยม) วงหวงแตละ
หวงตั้งตรงและหุมดวยวัสดุท่ีมีความนุม ซ่ึงวัดโดยรอบไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร โดยมีถุงตาขายทําหรือถักดวยดายสีขาว
ผูกรอบหวงทุกหวง ขอบลางของหวงตองสูงจากพ้ืนสนาม ๔.๗๕ เมตร สําหรับผูชาย และ ๔.๕๐ เมตร สําหรับผูหญิง 

          ขอ ๑๑   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑ ๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันอยางเครงครัด 



๓ 

 ๑ ๑.๒ ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากอน
การแขงขัน  ไมนอยกวา ๓๐ นาที   
 ๑ ๑.๓ ในการแขงขันกําหนดใหมีผูเลนทีมละ ๖ คน และไมนอยกวา ๕ คน 
 ๑ ๑.๔ ในระหวางการแขงขันอนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนได 
 ๑๑.๕ ทีมไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหลังจากเลยเวลาท่ีกําหนดไวเกินกวา ๑๐ นาที ใหถือวาหมด
สิทธิ์ในการแขงขันตลอดการแขงขัน สําหรับผลการแขงขันท่ีผานมาใหปรับเปนแพท้ังหมด 
 ๑๑.๖ ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑.๗ ผูเขาแขงขันประเภทหรือทีมใด  ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุ
อันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสินใหปรับ  
เปนแพและตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  รายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แหงประเทศไทย ผานคณะกรรมกรรมการ จัดการแขงขัน  
เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมตอไป 
 ๑๑.๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะ อนุกรรมการ จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา
พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา  
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมตอไป 

       ขอ ๑๒  รางวัลการแขงขัน 
   ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬา เจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
 
        ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
    ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน  

        ขอ ๑๔  การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
    ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑  
แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 
๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
         ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้  ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  
โดยความเห็นชอบของคณะ อนุกรรมการจัดการแขงขัน  เปนผู มีอํานาจ วินิจฉัยชี้ขาดและ คําวินิจฉัยชี้ขาดให            
ถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐ 
  
 
 



๔ 

 
 
  (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  
 


