ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 01-04
..………….…………………..
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใ ชขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วา ดว ย การจัด การ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใ ชก ติก าการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 25 คน
6.2 ใหผูจัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 20 คน จาก
รายชื่อตามขอ 6.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก และ/หรือรอบมหกรรม ในวันประชุม
ผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬา
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มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดไมเกินประเภทละ
4 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา ใหชัดเจน
6.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขา
รวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 20 คน โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวม
เปนสักขีพยาน
6.4 หลังจากดํ า เนิน การตามขอ 6.3 แล ว ปรากฏว ามี นัก กีฬ าในนามผู แ ทนประเทศไทย
ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เกินกวา 4 คน ใหดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาดังกลาวออกให เหลื อไมเ กิน 4 คน โดยให
ดําเนินการลักษณะเดียวกันกับขอ 6.3 และไมอนุญาตใหเลื่อนลําดับนักกีฬาคนอื่นขึ้นมาทดแทนโดยเด็ดขาด
6.5 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 6.2 หรือ 6.3 และ 6.4 แลว ไม
อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7.2 รอบมหกรรม ประเภทที มหญิง ใหเ ปน ไปตามที่ ค ณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ า
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด สําหรับประเภททีมชาย จํานวน 24 ทีม
ใหจัดการแขงขัน ดังนี้
7.2.1 ใหทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ผานมา จัดอยูใน
ตําแหนงที่ 1 ของสาย A
7.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
7.2.3 รอบแรกใหแบงออกเปน 8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับฉลาก และในแตละสายแขงขัน
แบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.2.4 ตั้งแตรอบที่สอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคัดออก ดังนี้
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ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย H
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย G
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย F
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย E
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย E
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย F
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย G
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย H

ชนะเลิศ
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ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิง
อันดับที่ 3
7.2.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน
(1) ใหใชเวลาในการแขงขัน 90 นาที แบงออกเปน 2 ตอน ๆ ละ 45 นาที โดย
หยุดพักระหวางตอน 10 นาที
(2) ในกรณีที่หมดเวลาการแขงขันตามขอ (1) แลวปรากฏผลการแขงขันเสมอ
กันใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผูชนะ โดยใหใชกับทุกนัดของการแขงขัน ยกเวนในคูชิงชนะเลิศ
(3) ในคูชิงชนะเลิศ หลังจากหมดเวลาตาม ขอ (1) แลวปรากฏผลเสมอกันใหหยุด
พัก 5 นาที แลวตอเวลาการแขงขันพิเศษออกไปอีก 30 นาที แบงออกเปน 2 ตอนๆ ละ 15 นาที โดยไมมีหยุด
ระหวางตอนและใหแขงขันเต็มเวลา หากหมดเวลาการแขงขันแลวยังเสมอกัน ใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
เพื่อหาผูชนะ
7.2.6 การแขงขันรอบแรก ใหนับคะแนนดังนี้
(1) ใหทมี ที่ชนะได 3 คะแนน แพได 0 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสายและจะตองพิจารณาใหทีม
ใดทีมหนึ่งเขาแขงขันรอบตอไป ใหพิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณีทีมที่ชนะใหไดอันดับที่ดีกวา แตถามี
ทีมที่มีคะแนนรวมเทากันมากกวา 2 ทีม ใหใชวิธีจับฉลากเพื่อหาทีมเขารอบตอไป
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬาใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขัน และอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหแตละทีมจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุมสีเขม 1 ชุด และชุดสีออน 1
ชุด ในกรณีที่ชุดแขงขัน มีสีคลายคลึงกัน ใหทีมที่มีชื่อตามหลัง ตามกําหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ย นชุด
แขงขัน เพื่อความสะดวกในการตัดสิน
9.1.2 ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุม
ผูจัดการทีม
9.1.3 ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน ยกเวนผูรักษาประตูให ใชสีเสื้อ
แตกตางกับผูเขาแขงขันอื่น และใหติดหมายเลขดานหลังเสื้อขนาดความสูงไมต่ํากวา 25 ซม. และที่หนาอกเสื้อ
และกางเกงดานหนา มีความสูงไมต่ํากวา 10 ซม. หากผูเขาแขงขัน ไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับ
ในใบสมัคร คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันผูนั้นลงทําการแขงขัน ยกเวนจะไดขอ

5

อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และไดบันทึกเปนหลักฐานไวแลว หากไมปฏิบัติตามจะปรับใหทีม
นั้นเปนแพและไมอนุญาตใหลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน
9.1.4 ใหผูเขาแขงขันที่เปนหัวหนาทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ(ปลอกแขน)ที่แขนเสื้อ
ดานซายซึ่งผูเขาแขงขันจะตองจัดหามาเอง
9.1.5 ใหเจาหนาที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
หรือตามกฎของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
9.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัว ที่ไดลงทะเบียนไวแลว
ในแบบการแขงขันประจําวัน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
10.3 ผูเลนสํารองใหสงรายชื่อไดไมเกิน 7 คน และเปลี่ยนตัวไดไมเกิน 3 คน ของการแขงขัน
แตละนัด
10.4 ทีมที่ไมมาแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา 7 คน หลังจาก
เวลาที่กําหนดไว 15 นาที ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามที่กําหนดและใหปรับเปนแพตลอดการแขงขัน
10.5 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอัน
สมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสินให
ปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.6 การแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมตลอดเวลากับความเปนนักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.7 ผูเขาแขงขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแขงขัน และผูตัดสินไดตักเตือนเปนทางการโดย
แสดงใบเหลืองจะไดรับการบันทึกเปนทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันทุกครั้งและหากผูเขาแขงขันคน
เดิมมีการละเมิดเชนนี้อีกเปนครั้งที่สอง คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตัดสิทธิผูเขาแขงขันผูนั้น มิใหรวมใน
การแขงขันที่ทีมของตนจะตองแขงขันตามกําหนดการครั้งตอไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
10.8 ผูเขาแขงขัน ตลอดจนเจาหนาที่ทีม ที่ผูตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน โดยแสดง
ใบแดงแลว จะหมดสิทธิเขารวมการแขงขันครั้งตอไป 1 ครั้ง
หากเห็นวาการลงโทษไมเพียงพอ ใหประธานจัดการแขงขันรายงานใหคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และใหคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬาฯ ประชุมพิจารณาความผิดหากเห็นวา ไมเพียงพอใหลงโทษผูเขาแขงขันหรือเจาหนาที่ทีมนั้น
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เพิ่มเติม ตามแตก รณี ซึ่ง การพิจ ารณา ของคณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ าฯ จะตอ งดํา เนิน การ
ภายใน 24 ชั่ว โมง หลัง จากเสร็จ สิ้น การแขง ขัน ครั้ง นั้น ๆ ถา คณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ าฯ
มิไ ดพิจ ารณาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ดังกลาว ผูเขาแขงขันหรือเจาหนาที่ทีมผูนั้นมีสิทธิเขารวมการ
แขงขันตอไป หลังจากที่หมดสิทธิเขารวมการแขงขันตามขางตนแลว 1 ครั้ง
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

