
 

  
 
 

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนสิชิงแชมปส์โมสรอาวุโส ประจำป ี2564 
M Electrolyte Master Club Table Tennis Championships 2021 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กมุภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 

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

1.  กติกาการแข่งขัน 
 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสรอาวุโส ประจำปี 2564 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทเบิลเทนนิส
นานาชาติและสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

2.  ประเภทการแข่งขัน     
     แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ประเภททีมชายอายุ 40 – 49 ปี 
2.2 ประเภททีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี 
2.3 ประเภททีมชายอายุ 50 – 59 ปี 
2.4 ประเภททีมหญิงอายุ 50 – 59 ปี 
2.5 ประเภททีมชายอายุ 60 - 64 ปี 
2.6 ประเภททีมหญิงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
2.7 ประเภททีมชายอายุ 65 – 69 ปี 
2.8 ประเภททีมชายอายุ 70 ปี ขึ้นไป 

3.  คุณสมบัติของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
3.1 ไม่จำกัดสญัชาติของนักกีฬา โดยสามารถมีทีมจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
3.2 ประเภททีมระบบการแข่งขันแบบ Best of 5 Matches (Olympic System) จะต้องประกอบด้วยนักกีฬา 

ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน (ประเภททีมชาย/ทีมหญิง อายุ 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และทีมชายอายุ 60 – 64 ปี) 
3.3 ประเภททีมระบบการแข่งขันแบบ Best of 3 Matches (Paralympic System) จะต้องประกอบด้วย

นักกีฬา ไม่น้ อยกว่า 2 คน และไม่ เกิน 4 คน  (ประเภททีมหญิ งอายุ  60 ปี  ขึ้น ไป , ทีมชายอายุ  65 – 69 ปี                   
และทีมชายอายุ 70 ปี ขึน้ไป) 

3.4 ประเภททีมอายุ 40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี , 60 – 64 ปี , 60 ปี ขึ้นไป , 65 – 69 ปี และ 70 ปี  ขึ้นไป  
นักกีฬาต้องเกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2524 - 2515, 2514 - 2505, 2504 - 2500, 2504 ขึ้นไป, 2499 – 2495  และ 2494 ขึ้น
ไป ตามลำดับ 

3.5 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันได้คนละ 1 ประเภท ในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น   
3.6 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขัน ภายใต้สังกัดสโมสร ได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น  



 

4.  รางวัลการแข่งขัน  
ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และตำแหน่งที ่3 จะได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ดังนี้  
4.1 ประเภททีมชายอายุ 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 – 64 ปี, 65 – 69 ปี และ 70 ปี ขึ้นไป   

ประเภททีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี, 50 – 59ปี และ 60 ปี ข้ึนไป  
ชนะเลิศ  ถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศ ถ้วยรางวัล 
ตำแหน่งที ่3   ถ้วยรางวัล (2 รางวัล) 

5.  สถานที่จัดการแข่งขัน 
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศนูย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 

6.  กำหนดการแข่งขัน 
 วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  ประเภททีมชาย/ทีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี (รอบแรก) 
      ประเภททีมชาย/ทีมหญิงอายุ 50 – 59 ปี (รอบแรก) 

ประเภททีมชายอายุ 60 - 64 ปี (รอบแรก) 
    วันอาทิตย ์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ประเภททีมชาย/ทีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
      ประเภททีมชาย/ทีมหญิงอายุ 50 – 59 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

ประเภททีมชายอายุ 60 - 64 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภททีมหญิงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (รอบแรก - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภททีมชายอายุ 65 – 69 ปี (รอบแรก - รอบก่อนรองฯ) 

      ประเภททีมชายอายุ 70 ปี ขึ้นไป (รอบแรก - รอบก่อนรองฯ) 
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รอบรองฯ - รอบชิงชนะเลิศทุกประเภท 

ทัง้นี้  เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (จับสลากเลือก ABC – XYZ ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที) 
* โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

7.  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
  โต๊ะเทเบิลเทนนิส     YINHE       
  เน็ตเทเบิลเทนนิส     YINHE      
  ลูกเทเบิลเทนนิส      YINHE สีขาว ( ขนาด 40 ม.ม. ) ลูกพลาสติก 

8.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
8.1 การรับสมัคร 

   เปิดรับสมัคร  :  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   ปิดรับสมคัร   :  วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 23.59 น.)  

8.2 รั บ ส มั ค รตั้ ง แ ต่ วั น นี้ เป็ น ต้ น ไป ที่ เว็ บ ไซ ต์ ส ม าค ม กี ฬ า เท เบิ ล เท น น นิ ส แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย 
www.ttatthailand.com หัวข้อรายการแข่งขัน การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสรอาวุโส      
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8.3 สำหรับผู้ที่มีรหัสนักกีฬาแล้ว ต้องไปลงงทะเบียนเพ่ือรับ USER และ PASSWORD เพ่ือใช้สมัครแข่งขัน    
ในเว็บไซต์สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย หากยังไม่มีรหัสนักกีฬาต้องไปลงทะเบียน เพ่ือขอรับ
รหัสนักกีฬาในเว็บไซต์ของสมาคมก่อน จากนั้นจึงใช้รหัสผู้จัดการทีมของต้นในการสมัคร เข้าร่วมแข่งขัน  
อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์หรือมีชื่อซ้ำในระบบ จะต้องชำระค่าสมัครในทุกกรณี 

8.4 ค่าสมัครแข่งขัน ให้ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น โดยระบบจะเปิดให้ โอนค่าสมัคร            
ตั้งแตบ่ัดนี ้เป็นต้นไป  
- ประเภททมีชาย/ทีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และทีมชายอายุ 60 – 64 ปี ทีมละ 1,500 บาท 

 - ป ระเภทที มหญิ งอายุ  60 ปี  ขึ้ น ไป , ที มชายอายุ  65 – 69 ปี  และที มชายอายุ  70 ปี  ขึ้ น ไป                
ทีมละ 1,200 บาท 

- ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย Link สำหรับการโอนเงินจะปรากฎในระบบรับสมัครและสามารถ  
โอนเงินค่าสมัครได้ทันที  

*** ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสมัครการแข่งขัน หากตรวจพบว่าไม่ชำระค่าสมัครแข่งขันฯ 
ตามที่กำหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่ มีรายชื่อตามใบสมัครนั้น ๆ           
ไม่ให้ทำการสมัครหรือลงทำการแข่งขันในรายการอ่ืน ๆ ที่สมาคมฯเป็นผู้ รับรองหรือเป็นผู้ดำเนินการ                       
จนกว่าจะทำการชำระค่าสมัครและแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย ***  

8.5 ใบสมัครแขง่ขัน 
8.5.1 ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในระบบออนไลน์ เท่านั้น ตาม Link ต่อไปนี้  

https://www.ttatregister.com/TableTennis/Manager/SignIn 
8.6 หลักฐานการสมัคร 

8.6.1 หลังจากที่สมัครการแข่งขันในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดหลักฐาน   
การสมัครได้ใน E – mail ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ  

8.6.2 ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้ 
หากตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯจะตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นออกจาก  
การแข่งขันทั้งหมด และลงโทษไม่ให้ลงแข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือ แมทช์ที่สมาคมฯ 
ให้การรับรอง ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  

9.  กำหนดวันจับสลากแบ่งสาย 

9.1 จับสลาก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย   
     โดยฝ่ายจัดการแขง่ขันจะเป็นผู้ดำเนินการ  และตรวจสอบโปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 

10. เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
ผู้ชี้ขาด  ได้แก่ นายนิวัฒน์   เสมาเงิน 
ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ไดแ้ก่ ร้อยเอก ธีรวิช ขุมบางลี่ 
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11. วิธีจัดการแข่งขัน 
11.1 ประภททีมชาย/ทีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และทีมชายอายุ 60 – 64 ปี  
11.2 ระบ บ ก ารแ ข่ งขั น แ บ บ  Best of 5 Matches (Olympic System, 4 Singles and 1 Doubles)       

ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน  
 11.2.1 ประกอบด้วยนักกีฬา 3 คน โดยนักกีฬาแต่ละคนจะลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง   
 11.2.2  มีลำดับการแข่งขัน ดังนี้   

คู่ที ่ ประเภท ทีม ทีม 

1 คู ่ B+C Y+Z 
2 เดี่ยว A X 
3 เดี่ยว C Z 
4 เดี่ยว A Y 
5 เดี่ยว B X 

ทีมทีช่นะกอ่น 3 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ทำการแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม เกม ละ 11 คะแนน  

11.3  ประเภททีมหญิงอายุ 60 ปี ขึ้นไป, ทีมชายอายุ 65 – 69 ปี และทีมชายอายุ 70 ปี ขึ้นไป 
11.4  ระบบการแข่งขันแบบ Best of 3 Matches (Paralympic System, 2 Singles and 1 Double) 

ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 2 คน และไม่เกิน 4 คน 
   11.4.1  มีลำดับการแข่งขัน ดังนี้ 

คู่ที ่ ประเภท ทีม ทีม 

1 คู ่ คู ่ คู ่
2 เดี่ยว A X 
3 เดี่ยว B Y 

ทีมทีช่นะกอ่น 2 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ทำการแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม เกม ละ 11 คะแนน  

 11.5  กรณีในแต่ละประเภทจะมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 4 ทีม สมาคมฯ จะสงวนสิทธิ์ยกเลิกการ
จัดการแข่งขันในประเภทนั้นๆ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการแข่งขันได้ตามสมควร  
 11.6  รอบแรกแข่งขันแบบกลุ่มวนพบกันหมด รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  
 ยกเว้น  ในกรณีที่เวลาแข่งขันไม่เพียงพอหรือจำนวนทีมไม่เหมาะสม  ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
แข่งขันตามสมควร 

 11.7 ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวที่  Call Area เพ่ือดำเนินการ           
จับสลากส่งรายชื่อนักกีฬา ถ้าไม่มารายงานตัวภายใน 5 นาที จะถือว่าเสียสิทธิ์ในการเลือก AB – XY และให้เปลี่ยนเสื้อ
แข่งขันกรณีที่มีสีคล้ายคลึงกัน 

11.8  ก่อนการแข่งขัน 15 นาที ให้นักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขัน นำไมเ้ทเบิลเทนนิสมาส่งให้ผู้ตัดสินดำเนินการ
ตรวจสอบและเก็บไว้เพ่ือใช้สำหรับการแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 11.9  ในการแข่งขันประเภททีม จะต้องแจ้งชื่อหัวหน้าทีมให้ผู้ตัดสินทราบก่อนการแข่งขัน  
หมายเหตุ  เวลาที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะอนุญาตขยายออกไปได้โดยการอนุญาตของผูช้ี้ขาด 

12.  อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
12.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามคุณสมบัติที่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง       

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมีหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอ่ืน ๆ และห้าม  
ทากาวภายในสนามแข่งขัน 

12.2  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 

13. การแต่งกายของนักกีฬา  
13.1 จะต้องเป็นเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้นหรือกระโปรง ถุงเท้า และรองเท้า ยกเว้นแขนเสื้อ         

และปกของเสื้อ (ถ้ามี) สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กระโปรงหรือกางเกง จะต้องมีสีที่แตกต่างกันกับลูกเทเบิลเทนนิส     
ทีใ่ช้แข่งขันอย่างชัดเจน  

13.2 ในการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกันจะต้องแต่งกายให้มีสี และรูปแบบที่เหมือนกัน               
ยกเว้น ถุงเท้า และรองเท้ า โดยนักกีฬาทั้ งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีที่ สี เสื้อ                  
คล้ายคลึงกันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

13.3 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด  
13.4 หัวหน้าทีมจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในขณะที่ลงปฏิบัติหน้าที ่
13.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกีย่วกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 

 14.  การประท้วง 
14.1 การประท้วงเรื่องคณุสมบติั ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานก่อนการแข่งขันในคู่นั้น    

และเงินค่าประท้วง 1,000 บาท ซึ่งจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล 
14.2 การประท้ วงเรื่องเทคนิ ค ให้ประท้ วงก่อนการแข่งขันหรือแข่ งขัน เสร็จแล้ วไม่ เกิน  30 นาที                       

หรือก่อนการแข่งขันในแมทช์ต่อไปจะเริ่มขึ้น 
14.3 คำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันให้ถือเป็นข้อยุติ 

15. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID – 19 
ก า รแ ข่ ง ขั น  M Electrolyte Master Club Table Tennis Championships 2 0 2 1  จ ะด ำ เนิ น ก า ร           

ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) 
ซึ่งรายละเอียดจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 


