
รหัส 03 – 04 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
                …………………………………. 
 

เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 
ดำเนินการ ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
1.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559   
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย กำหนดใช้ในปัจจุบัน 

แต่ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 

 2.1 ทีมทั่วไป  
 2.2 ทีมหญิง 
 2.3 ทีมผสม 
 2.4 คู่ท่ัวไป 
 2.5 คูห่ญิง 
 2.6 คูผ่สม 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
ข้อ 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 

ให้แต่ละสถาบันส่งนักกฬีาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 18 คน 
4.1 ประเภททีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม  

โดยในทีมประกอบด้วยนักกีฬาไม่จำกัดเพศ ไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
4.2 ประเภททีมหญิง ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ได้ไม่เกิน 1 ทีม โดยในทีม

ประกอบด้วยนักกีฬาหญิงไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
4.3 ประเภททีมผสม ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม โดยในทีม

ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 2-3 คน และ หญิง 2-3 คน รวมกันไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
4.4 ประเภทคู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) ประเภทคู่หญิง และประเภทคู่ผสม ให้แต่ละสถาบันส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 3 คู ่ และต้องเป็นนักกีฬาในประเภททีม ยกเว้นสถาบัน 
ที่ไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภททีมให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู่  
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4.5 กรณีนักกีฬาผู้แทนประเทศ ไท ย  ต าม ระ เบี ยบ ค ณ ะกรรมการบ ริ ห ารกี ฬ า

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ให้ลงทำ
การแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 1 คน 

4.6 ให้แต่ละมหาวิทยาลัย  ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันในแต่ละประเภท 
ก่อนการแข่งขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด  ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจำนวนที่สถาบันนั้น 
แจ้งความจำนงเข้าร่วมในการแข่งขัน 

4.7 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน 
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน 

 ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กำหนดวิธีจั ดการแข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติ  
อ่ืน ๆ  ในการแข่งขันตามความจำเป็น 

ข้อ 6. กำหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา

เพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น 

ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
7.1 ชุดแข่งขัน ให้ผู้ เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ หรือ เป ็นชุดกีฬาที ่ม ีเครื ่องหมาย 

บ่งบอกสถาบันที่ตนเป็นผู้แทน 
7.2 ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ (กางเกงทรงยีนส์)  

หรือกางเกงขาสั้น และห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 
7.3 ในพิธีเปิดการแข่งขัน และพิธีรับเหรียญรางวัลให้นักกีฬาทุกคนแต่งกายด้วยชุด 

ที่สุภาพ และเหมือนกันทั้งทีม 
7.4 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น

อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

8.1 ทีมใดหรือผู้ใดมาแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้ 
8.1.1 มาช้า 1-5 นาท ี  ครั้งแรกให้เตือนกับผู้จัดการทีม 
8.1.2 มาช้า 5-10 นาที  ให้ปรับครั้งละ    1.0  VP 
8.1.3 มาช้า 10-15 นาที  ให้ปรับครั้งละ    2.0  VP 
8.1.4 มาช้า 15-20 นาที  ให้ปรับครั้งละ    3.0  VP 
8.1.5 มาช้า 20-25 นาที  ให้ปรับครั้งละ    4.0  VP 
8.1.6 มาช้าเกิน    25 นาที  ให้ปรับเป็นแพ้ 

 
8.2 หากไม่สามารถแข่งขันเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาทีมใดทีมหนึ่งหรือทั้งสองทีมจะต้องถูก

ปรับตามจำนวนเวลาที่เล่นช้าดังต่อไปนี้ 
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8.2.1 เมื ่อ เล ่น ช ้า ก ว ่า กำหนด 0-5     นาที ให้ปรับ 1.0 VP 
8.2.2 เมื่อเล่นช้ากว่ากำหนด 5-10    นาท ี ให้ปรับ 1.5 VP 
8.2.3 เมื่อเล่นช้ากว่ากำหนด 10-15  นาท ี ให้ปรับ 2.0 VP 
8.2.4 เมื่อเล่นช้ากว่ากำหนด 15-20  นาท ี ให้ปรับ 2.5 VP 
8.2.5 เมื่อเล่นช้ากว่ากำหนด 20-25  นาท ี ให้ปรับ 3.0 VP 
8.2.6 ถ้าเล่นช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 25 นาที    ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ตัดสิน 

8.3 ห้ ามผู้ เข้ าแข่ งขันใช้ ระบบการประมู ลพิ เศษ  (Hum System) และ Brown Sticker 
Convention ตามข้อกำหนดของ World Bridge Federation เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทเยาวชน 

8.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องมี Convention Card ของคู่ตัวเอง ไว้แสดงทุกครั้งที่ลงแข่งขัน 
8.5 การจัด ห้องปิด ห้องเปิด โต๊ะแข่งขัน หมายเลขบอร์ด Movement ของบอร์ดและ 

ผู้แข่งขัน การแจกไพ่หรือจัดไพ่ การบันทึกคะแนนและตำแหน่งผู้เข้าแข่งขัน และวิธีจัดการอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของกรรมการตัดสิน 

8.6 ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด 
8.7 ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือคนใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มี

เหตุอันสมควรหรือไม่ลงทำการแข่งขันตามคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือตามคำสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับ
เป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย  
แห่งประเทศไทยผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

8.8 ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น  
ตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน 
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามรายชื่อทีป่รากฏในการแข่งขันจริง ดังนี้ 

รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง  พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 

ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้   ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.2565 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธนะ ติงศภัทิย์) 
ประธานอนุการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  


