ขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2544
------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไข ขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 เพื่อพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยใหเปนสากล
มุงเนนความเปนเลิศ และความสามัคคี
อาศัยอํานาจตามความ ในขอ 15.4 แหงขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2538 จึงใหกําหนดขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับคณะกรรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วา
ดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 “
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก ขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544
ขอ 4. บรรดา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ให
ใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 5. ใหประธานคณะกรรมการบริหาร รักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด 1
บททั่วไป
--------------------------

ขอ 6. ในขอบังคับนี้
6.1 มหาวิทยาลัย หมายความถึง มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน หรือวิทยาลัยใน
ระดับอุดมศึกษาในสังกัดหรือกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสมาชิกตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2538 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 หมวด 3 ขอ 6

6.2 สถานศึกษา หมายความถึง วิทยาลัย หรือสถาบัน ที่ไมไดอยูในสังกัดหรือ
กํากับของทบวงมหาวิทยาลัย
6.3 กีฬามหาวิทยาลัย หมายความถึง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
6.4 มหาวิทยาลัยเจาภาพ หมายความถึง มหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
6.5 คณะกรรมการบริหาร หมายความถึง คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
6.6 คณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา หมายความถึง คณะอนุกรรมการเทคนิค
การกีฬา ซึ่งคณะกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้ง
6.7 เจาหนาที่ หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบและ
ควบคุมดูแลนักกีฬาในการเขารวมการแขงขัน
6.8 นักศึกษา หมายความถึง นิสิตหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู
ในมหาวิทยาลัย
6.9 นักศึกษาบัณฑิต หมายความถึง นิสิตหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญา
โท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเทา อยูใ นมหาวิทยาลัย
6.10 ปการศึกษา หมายความถึง ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคตน, ภาคการศึกษา
ที่ 2 หรือ ภาคปลาย และ ภาคการศึกษาที่ 3 หรือ ภาคฤดูรอน ของปการศึกษานั้น ๆ
6.11 ชนิดกีฬา หมายความถึง กีฬาที่กําหนดใหมีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแต
ละครั้ง ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร
6.12 ประเภทกีฬาหรือรุน หมายความถึง กีฬาที่จัดใหมีการแขงขันยอยของชนิด
กีฬานั้นๆ
6.13 ระเบียบ หมายความถึง ระเบียบการจัดการแขงขันซึ่งออกโดยคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
หมวด 2
กําหนดการแขงขัน
--------------------------ขอ 7. ใหจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ในชวงเดือน ธันวาคม – มกราคม โดยใชเวลา
จัดการแขงขัน ไมเกิน 8 วัน รวมทั้งวันพิธีเปดและปดการแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถจัดการแขงขันตาม
ระยะเวลาดังกลาวได ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หมวด 3
คุณสมบัติและขอกําหนดของผูสมัครเขาแขงขัน
-----------------------------ขอ 8. ผูสมัครเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยตองเปนนักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิต ตาม
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 กรณีเปนนักศึกษาแรกเขา และเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งแรกตอง
ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคตนของปการศึกษาทีม่ ีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ไมนอย
กวา 12 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตแรกเขา ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1
หรือภาคตนของปการศึกษาที่มีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
8.2 กรณีไมใชนักศึกษาแรกเขา ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1หรือภาค
ตน ของปการศึกษาที่มีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย และในปการศึกษากอนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 1
ป จะตองมีหนวยกิตกาวหนา ไมนอยกวา 18 หนวยกิต และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ใน
ระบบคะแนนเต็ม 4.00
กรณีไมใชนักศึกษาบัณฑิตแรกเขา ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่
1 หรือภาคตน ของปการศึกษาที่มีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย และในปการศึกษากอนการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย 1 ป จะตองมีหนวยกิตกาวหนา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม
นอยกวา 3.00 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00
8.3 ตองมีอายุไมเกิน 28 ป โดยใหนับถึง วันที่ 1 มกราคม ของปที่สมัครเขา
แขงขัน
8.4 ตองไมอยูในระหวางการถูกลงโทษตัดสิทธิ์ เขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย หรือการแขงขันของสมาคมกีฬาสมัครเลนแหงประเทศไทย หรือของการกีฬาแหงประเทศไทย
ขอ 9. เปนนักกีฬาตามที่กําหนดไวในระเบียบชนิดกีฬานั้นๆ
ขอ 10. นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่สมัครเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดดังนี้
10.1 ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแตละครั้ง นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตจะ
สมัครเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ในนามผูแทนของมหาวิทยาลัยไดเพียงมหาวิทยาลัยเดียวเทานั้น
10.2 นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาอื่นจะตองไมเคย
เขารวมการแขงขันกีฬาระหวางสถานศึกษาในสังกัดเดียวกัน ในลักษณะมหกรรมกีฬาในนามของ
สถานศึกษานัน้

10.3 นักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยไดไมเกิน 5 ครั้ง และ หรือ
ในระดับนักศึกษาบัณฑิตไดไมเกิน 3 ครั้ง
ในกรณี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในหรือตางประเทศแลว ไม
อนุญาตใหแขงขันในระดับปริญญาตรีอีกตลอดไป
10.4 นั ก ศึ ก ษาหรื อ นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ที่ เ คยเข า ร ว มการแข ง ขั น ในนามผู แ ทน
ประเทศไทย จากการรับรองของการกีฬาแหงประเทศไทยในการแขงขัน โอลิมปคเกมส หรือเอเชียนเกมส
หรือ ซีเกมส หรือการแขงขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแขงขันชิงชนะเลิศแหงเอเซีย หรือการแขงขันชิง
ชนะเลิศแหง อาเซียน ใหเขาแขงขันในกีฬามหาวิทยาลัยไดไมเกินจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบชนิด
กีฬานั้น ๆ
หมวด 4
ขอยกเวนในการสมัครเขาแขงขัน
-----------------------------ขอ 11. ผูสมัครเขาแขงขันที่ไมเปนไป ตามขอ 8.1 หรือ ขอ 8.2 ใหเขาแขงขันไดในกรณี
ตอไปนี้
11.1 นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่พักการศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาขึ้น
ไป ในปการศึกษากอนการแขงขัน จะตองแสดงผลการศึกษาในปกอนที่จะพักการศึกษา ตามเกณฑในขอ
8.2
เวนแต เป นการพั กการศึกษาในภาคการศึกษาหรื อปการศึกษาแรกเขา และไมเคยแขงขันกีฬ า
มหาวิทยาลัยมากอน หากมีความประสงคจะสมัครเขาแขงขันในปการศึกษาถัดไปจากปที่พักการศึกษา
จะตองมีคุณสมบัติ ตามเกณฑในขอ8.1
11.2 นักศึกษาที่ขอจบการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00 แต
มีหนวยกิตกาวหนา ในปการศึกษากอนการสมัครเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ไมถึง 18 หนวยกิต ใหแนบ
หลักฐานการขอจบการศึกษา และใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคตนของปการศึกษาที่มี
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบดวย ทั้งนี้ ใหมีสิทธิ์เขาแขงขันไดเปนครั้งสุดทายในระดับปริญญานั้น
11.3 นักศึกษาบัณฑิตที่ขอจบการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา
3.00 แตมีหนวยกิตกาวหนา ในปการศึกษากอนการสมัครเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ไมถึง 6 หนวยกิต ให
แนบหลักฐานการขอจบการศึกษาประกอบดวย ทั้งนี้ ใหมี สิทธิ์เ ขาแขงขันได เปนครั้งสุด ทายในระดั บ
ปริญญานั้น
ขอ 12. นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่ยายมหาวิทยาลัย และประสงคจะสมัครเขาแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งมิใชเปนการแขงขันครั้งแรก นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตผูน นั้ จะตองแสดงผลการ
เรียนในปการศึกษาสุดทายของมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาเดิม ตามเกณฑในขอ 8.2 แนบพรอมใบสมัคร
และใหนับเปนครั้งการแขงขันเพิ่มขึ้นดวย

ทั้งนี้ การยายคณะ หรือยายภาควิชา หรือยายสาขาวิชา หรือการโอนยายอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเดิม ตองมีผลการเรียนตามเกณฑในขอ 8.2 และใหแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษากอนการ
โอนยาย แนบพรอมใบสมัครดวย
ขอ 13. นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษาแลว แตยังไมได
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่สงรายชื่อสมัครเขาแขงขัน ใหมีสิทธิ์เขาแขงขันไดเปนครั้งสุดทายในปที่
ศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษานั้น
ขอ 14. นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่เปนนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจ
ตองไปฝกซอมหรือแขงขันกีฬา และไมไดลงทะเบียนเรียนหรือลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดการศึกษา
หนึ่งในปการศึกษาที่มีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย หากมีความประสงคจะเขารวมการแขงขัน ใหขออนุมัติ
ตอคณะกรรมการบริหาร โดยมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย หรือการกีฬา
แหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยตนสังกัด
หมวด 5
ชนิดและประเภทกีฬา
--------------------------------------ขอ 15. ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพเสนอ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุน ที่จะจัดใหมีการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 ชนิดกีฬา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร กอนวัน
เปดการแขงขันในปนนั้ ไมนอยกวา 300 วัน โดยชนิดกีฬาที่ใหจัดและเลือกจัด มีดงั นี้
15.1 กีฬาบังคับ ใหจัดการแขงขัน 5 ชนิดกีฬา คือ
(1) กรีฑา
(2) วายน้ํา
(3) บาสเกตบอล
(4) ฟุตบอล
(5) วอลเลยบอล
15.2 กีฬาเลือกสากล ใหเลือกอยางนอย 8 ชนิดกีฬา ที่เคยจัดใหมีการแขงขันใน
โอลิมปกเกมส เอเซี่ยนเกมส หรือซีเกมส
15.3 กีฬาเลือกทัว่ ไป ใหเลือกอยางนอย 1 ชนิดกีฬา คือ
(1) ครอสเวิรด
(2) บริดจ
(3) หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากรุกสากล หมากฮอรส
หมากลอมโกะ)

15.4 กีฬาไทย ใหเลือกอยางนอย 1 ชนิดกีฬา คือ
(1) ดาบไทย
(2) ตะกรอลอดหวง
(3) มวยไทยสมัครเลน
ชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยเจาภาพ เสนอที่จะจัดใหมีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ถา
เปนชนิดกีฬาที่ไมเคยจัดใหมีการแขงขันในกีฬามหาวิทยาลัยมากอน ใหจัดแขงขันเปนกีฬาสาธิต ในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครัง้ นั้น
ขอ 16. ใหคณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุนที่จะจัดใหมกี าร
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ใหทุกมหาวิทยาลัยทราบกอนวันเปดการแขงขันในปนนั้ ไมนอยกวา 270 วัน
ขอ 17. มหาวิทยาลัย ที่ไ มใชมหาวิทยาลัยเจ าภาพ สามารถเสนอขอเป นเจ าภาพจัดการ
แขงขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเจาภาพในปนั้นไมจัดการแขงขัน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โดยใชชื่อวา “การแขงขันกีฬา…………………(ชื่อชนิดกีฬา) ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. …………….” ทั้งนี้ ไมใหนับเหรียญรางวัลรวมกับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยในปนั้น
หมวด 6
การจัดการแขงขัน
---------------------------------ขอ 18. ชนิดกีฬา ที่จะจัดใหมีการแขงขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได จะตองมีมหาวิทยาลัย
สมัครเขาแขงขัน ไมนอยกวา 6 มหาวิทยาลัย
ขอ 19. ประเภทกีฬา และรุน ที่จะจัดใหมีการแขงขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได จะตองมี
มหาวิทยาลัยสมัคร และหรือ เขาแขงขัน ตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ
กรณีที่ระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ ไมไดระบุจํานวนไว จะตองมีมหาวิทยาลัยสมัคร
และหรือ เขาแขงขัน ไมนอยกวา 4 มหาวิทยาลัย
ขอ 20. ใหคณะกรรมการบริหารประกาศชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุน ที่สามารถจัดใหมี
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ใหทุกมหาวิทยาลัยทราบกอนวันเปดการแขงขันในปนั้น ไมนอยกวา 60 วัน
กีฬาประเภททีมที่มีมหาวิทยาลัยสมัครเขารวมการแขงขันเกิน 12 ทีม ใหจัดการ
แขงขันรอบคัดเลือกตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร

หมวด 7
การสมัครเขาแขงขัน
-------------------------------------ขอ 21. มหาวิทยาลัยที่ประสงคจะเขารวมการแขงขัน ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา หรือรุนใด
ใหแจงความจํานงตอคณะกรรมการบริหาร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ทั้งนี้ จะตอง
ไมนอยกวา 75 วัน กอนวันเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยในปนั้น
ขอ 22. ใหมหาวิทยาลัยสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานตางๆ ตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ทั้งนี้ จะตองไมนอยกวา 45 วัน กอนวันเปดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยในปนั้น
มหาวิทยาลัยที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย จะตองชําระคาสมาชิกจํานวน
12,000 บาท และคาธรรมเนียมในการเขารวมการแขงขันของนักกีฬาและเจาหนาที่คนละ 60 บาท ตาม
ขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2538 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ขอ 6
และขอ 23.1 ต อคณะกรรมการบริหารกอนวันเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแตละครั้ง และให
คณะกรรมการบริหารมอบเงินคาธรรมเนียม คนละ 30 บาท ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพ
หมวด 8
นักกีฬาและเจาหนาที่
------------------------------------ขอ 23. จํานวนนักกีฬาที่เขาแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ
ขอ 24. จํานวนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบนักกีฬาของแตละมหาวิทยาลัย ใหมีดังตอไปนี้
24.1 หัวหนาคณะนักกีฬา 1 คน มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบสูงสุดของคณะ
นักกีฬา และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ
24.2 เจาหนาที่สวนกลาง ตามจํานวนดังนี้
24.2.1 นักกีฬา 1-200 คน ไมเกิน 4 คน
24.2.2 นักกีฬา 201-300 คน ไมเกิน 6 คน
24.2.3 นักกีฬา 301 คนขึ้นไป ไมเกิน 9 คน
24.3 ผูจัดการทีมและผูฝกสอน ไมเกินกวาที่คณะกรรมการบริหารกําหนดใน
เอกสารสมัครเขาแขงขัน และตองไมเปนนักกีฬาในทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยอื่นที่เขารวมการแขงขันในครั้ง
นั้น
ขอ 25. นักกีฬาและเจาหนาที่ที่เขารวมการแขงขัน จะตองไมทําหนาที่ในคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน หรือกรรมการตัดสิน

ขอ 26. คณะกรรมการบริหาร หรือคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา ตองไมเปนนักกีฬา
หรือเจาหนาที่
หมวด 9
บัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาที่
---------------------------------ขอ 27. ให นั ก กี ฬ าและเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย นํ า บั ต ร
ประจําตัวนักกีฬา หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันออกให เพื่อการตรวจสอบได
ทุกเวลา หากไมสามารถนํามาแสดงได ใหใชบัตรประจําตัวนักศึกษาในกรณีที่เปน นักศึกษา หรือบัตร
ประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่เปนเจาหนาที่ และหากยังไมสามารถนํามาแสดง
ไดอีก ใหถือวาบุคคลดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับการแขงขัน
หมวด 10
การควบคุมการใชสารตองหาม
---------------------------------------ขอ 28. ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหาร จัดใหมีการตรวจการใช
สารตองหามในนักกีฬาตามระบบสากล
หมวด 11
การประทวง
--------------------------------------ขอ 29. การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนขอบังคับ ใหปฏิบัติดังนี้
29.1 การประทวงทีก่ ระทํากอนหรือระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยให
หัวหนาคณะนักกีฬายื่นประทวง
29.2 การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยสิ้นสุดลง ให
อธิการบดี หรืออธิการ ยื่นประทวง
29.3 การประทวง ตามขอ 29.1 และ ขอ 29.2 ใหทําเปนลายลักษณอักษรตาม
แบบที่กําหนด พรอมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวงตอคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา
ผานเลขานุการคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา พรอมเงินประกัน 1,000 บาท โดยตองดําเนินการ ภายใน

90 วัน นับแตเริ่มการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนั้น การประทวงดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการเทคนิค
การกีฬา
เปนผูพิจารณาตัดสิน การประทวงที่เปนผลจะไดเงินประกันนั้นคืน หากการประทวงนั้นไมเปนผล ใหริบ
เงินประกันนัน้ เปนรายไดของคณะกรรมการบริหาร
29.4 การประทวงทีม่ ิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการ
พิจารณา
ขอ 30. การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบัติดังนี้
30.1 ใหหวั หนาคณะนักกีฬา หรือผูจัดการทีมชนิดกีฬานั้น ยืน่ ประทวงเปนลาย
ลักษณอักษรตามแบบที่กําหนด พรอมทั้งรายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการ
ประทวงเทคนิคกีฬาชนิดกีฬานั้น พรอมเงินประกัน 1,000 บาท
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวย
1. ประธานจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้น เปนประธาน
2. ผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานัน้ เปนกรรมการ
3. ผูแทนคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา เปนกรรมการ
4. หัวหนาผูต ัดสินชี้ขาด หรือกรรมการผูตดั สินที่ไดรับมอบหมายของ
ชนิดกีฬานั้น เปนกรรมการ
5. เลขานุการคณะกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬานัน้ เปน
กรรมการและเลขานุการ
ให คณะกรรมการดัง กล าว มีห นาที่ พิจารณาตัด สิน และรายงานตอ คณะ
กรรมการบริหาร ผานคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา การประทวงใหปฏิบัติตามระเบียบ หรือกติกาของ
ชนิดกีฬานั้น หากไมไดกําหนดระยะเวลาไวใหดําเนินการภายใน 6 ชั่วโมง หลังการแขงขันรายการนั้น
สิ้นสุดลง การประทวงที่เปนผล จะไดรับเงินประกันนั้นคืน หากการประทวงไมเปนผล ใหริบเงินประกันนัน้
เปนรายไดของคณะกรรมการบริหาร
30.2 การตัดสินของคณะกรรมการ ตามขอ 30.1 ใหถือเปนที่สนิ้ สุด
30.3 การประทวงทีม่ ิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการ
พิจารณา
หมวด 12
การอุทธรณ
-----------------------------------------ขอ 31. การอุทธรณคําตัดสินของคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา ตามขอ 29 ให
อธิการบดีหรืออธิการ หรือหัวหนาคณะนักกีฬา ยื่นอุทธรณพรอมหลักฐานตอคณะกรรมการบริหารผาน

เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห าร พร อ มเงิ น ประกั น 1,000
บาท การอุ ท ธรณ ดั ง กล า วให ค ณะ
กรรมการบริ ห ารเป น ผู พิ จ ารณา โดยให อุ ท ธรณ ภ ายใน 15
วั น นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ตั ด สิ น ของ
คณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา การอุทธรณที่
เปนผลจะไดรับเงินประกันนั้นคืนทั้งหมด หากการอุทธรณนั้นไมเปนผลใหริบเงินประกันนั้นเปนรายได
ของคณะกรรมการบริหาร
ขอ 32. การตัดสินของคณะกรรมการดังกลาว ตามขอ 31. ใหถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ 33. การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
หมวด 13
การลงโทษ
-----------------------------------------ขอ 34. มหาวิทยาลัย หรือเจาหนาที่ หรือผูสมัครเขาแขงขัน หรือผูเขาแขงขัน ฝาฝน
ขอบังคับหรือระเบียบ ใหพจิ ารณาลงโทษดังตอไปนี้
34.1 มหาวิทยาลัยใดไดแสดงความจํานงต อคณะกรรมการบริห าร ในการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน ตามขอ 21. และคณะกรรมการบริหารประกาศใหมีการแขงขันตามขอ 20. แลว
หากไมสงรายชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้นใน
การเขารวมการแขงขันใน ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา หรือรุนนั้น ๆ ตอไปอีก 1 ป
34.2 มหาวิทยาลัยใดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ตามขอ 22. แตนักกีฬาหรือ
ทีมกีฬาไมมาทําการแขงขันตามกําหนด หรือตามคําสั่งของคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือตามคําสั่งของ
กรรมการผูตัดสิน ใหตัดสิทธิ์ผูเขาแขงขัน หรือทีมกีฬา รวมทั้งนักกีฬาในทีม ไมใหเขารวมการแขงขันกีฬา
ทุ ก ชนิ ด ประเภท รุ น ตลอดการแข ง ขั น ในป นั้ น และเสี ย สิ ท ธิ์ ใ นการสมั ค รเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยในปตอไปอีก 1 ป ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยเสียสิทธิ์ดวย
เวนแต ระเบียบชนิดกีฬาใดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการตาม
ระเบียบชนิดกีฬานั้น
34.3 กรณี ตามขอ 34.2 วรรค 1 ถานักกีฬาหรือทีมกีฬาไมมาทําการแขงขันตาม
กําหนด เพราะมีสาเหตุมาจากกรณีดังตอไปนี้
(1) เจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยงานของรัฐบาลหรือโรง
พยาบาล
(2) ถูกคัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
(3) มหาวิทยาลัยมีคําสั่งลงโทษไมใหเขารวมการแขงขัน
(4) ติดการสอบประจําภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประกาศเปน
ทางการ

(5) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นควรยกเวนให
โดยให อธิการบดี หรืออธิการ ยื่นหลักฐานตอคณะอนุกรรมการเทคนิคการ
กีฬา ผานเลขานุการคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา กอนวันเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย เวนแต เปน
การเจ็บปวยระหวางการแขงขัน ใหหัวหนาคณะนักกีฬา หรือผูจัดการทีมชนิดกีฬานั้น ยื่นหลักฐานตอฝาย
จัดการแขงขันชนิดกีฬานั้น ๆ ผานเลขานุการฝายจัดการแขงขัน ผูเขาแขงขัน หรือทีมกีฬา รวมทั้งนักกีฬา
ในทีม ตลอดจนมหาวิทยาลัย จะไดรับการยกเวนการตัดสิทธิ์ตามขอ 34.2
34.4 มหาวิทยาลัยใดปลอมแปลงเอกสาร เพื่อใหนักกีฬาของตนเขารวมการ
แขงขัน ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ไมใหเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยในชนิดกีฬานั้นตอไปอีก 2 ป
34.5 มหาวิทยาลัยใดสงนักกีฬา ซึ่งไมใชนักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเขาแขงขัน ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้นไมใหเขารวมการแขงขันในกีฬามหาวิทยาลัยปตอไปทุก
ชนิดกีฬา 1 ป
34.6 กรณีผูสมัครเขาแขงขันหรือผูเขาแขงขัน ฝาฝนขอบังคับ ในหมวด 3 หรือ
หมวด 4
(1) ใหผูสมัครหรือผูเขาแขงขัน เสียสิทธิ์ในการสมัครเขาแขงขันหรือเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยในปนั้น และในปตอไปอีก 1 ป ในทุกชนิดกีฬา หากผูสมัครเขาแขงขัน
หรือผูเขาแขงขันยายสถานศึกษา การลงโทษนั้นก็ยังมีผลบังคับอยูตอไป หากผูสมัครเขาแขงขัน หรือผูเขา
แขงขันที่ถูกลงโทษดังกลาวขางตน ยังฝาฝนขอบังคับ ในหมวด 3 หรือ หมวด 4 อีก ใหตัดสิทธิ์ไมให
ผูสมัครเขาแขงขันหรือผูเขาแขงขันนั้นเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยเปนผูจัดตลอดไป
(2) ใหมหาวิทยาลัยตนสังกัด เสียสิทธิ์ที่จะสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา หรือรุนนั้น ๆ ในปตอไปอีก 1 ป
(3) สําหรับผลการแขงขัน ใหปรับผูเขารวมการแขงขันหรือทีมกีฬานัน้ เปน
แพทุกครั้งที่ไดแขงขันมาแลวในรอบนัน้ สวนกรณีที่มีการแขงขันไมเปนรอบใหปรับเปนแพในการแขงขัน
ครั้งนั้น
(4) หากผูเขาแขงขันหรือทีมกีฬาที่ฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ ไดรับรางวัล
หรือไดรับตําแหนงใดในการแขงขัน ใหถือวารางวัลหรือตําแหนงนั้นเปนโมฆะ และใหคืนรางวัลที่ไดรับกับ
คณะกรรมการบริหาร
34.7 ผูเขาแขงขันทีฝ่ าฝนขอบังคับ ในหมวด 8 ขอ 24.3 หรือขอ 25 ใหปรับผูเขา
แขงขันหรือทีมกีฬานั้นเปนแพทุกครั้งที่ไดแขงขันมาแลวในรอบนั้น สวนกรณีที่มีการแขงขันไมเปนรอบให
ปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น หากผูเขาแขงขันหรือทีมกีฬานั้นไดรับรางวัลหรือตําแหนงใดในการ
แขงขัน ใหถือวารางวัลหรือตําแหนงนั้นเปนโมฆะ และใหคืนเหรียญรางวัลที่ไดรับกับคณะกรรมการบริหาร
34.8 การลงโทษตาม หมวด 10 ใหเปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ

โอลิมปคสากล
34.9 เจาหนาที่ผูใดประพฤติตนไมเหมาะสมตอหนาที่ หรือไมสามารถควบคุม
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบนั ก กี ฬ า หรื อ ขาดมารยาทอั น ดี ง าม อั น ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ การจั ด การแข ง ขั น
คณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬาอาจพิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี แลวทําความเห็นให
คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัดสิทธิ์เจาหนาที่ผูนั้น ไมใหเขารวมการแขงขัน ซึ่งคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยเปนผูจัดเปนเวลา ไมเกิน 3 ป และเสนอใหมหาวิทยาลัยตันสังกัดพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามสมควรแกกรณี
34.10 ผูเขาแขงขันประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอยางรายแรง เชน ชกตอย ทํา
รายรางกาย ใชถอยคําหยาบคายตอผูเขาแขงขัน ผูตัดสิน เจาหนาที่ หรือผูอื่นในสนามแขงขัน ใหไดรับโทษ
ตามระเบียบชนิดกีฬานั้น และคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬาอาจพิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควร
แกกรณี
ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพรายงานตอคณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา หาก
คณะอนุ ก รรมการเทคนิ ค การกี ฬ าพิ จ ารณาเห็ น ว า การลงโทษนั้ น ไม เ พี ย งพอ ให ร ายงานต อ คณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาตอไป
34.11 การกระทําในขอ 34.10 วรรค 1 ถาไดกระทําภายในบริเวณจัดการแขงขัน
ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพรายงานตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี
34.12 กรณีการกระทําความผิดอื่นใด ที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
หมวด 14
รางวัล
-----------------------------------------ขอ 35. ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลในการแขงขัน ดังตอไปนี้
(1) รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
(2) รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
(3) รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
ขอ 36. ใหคณะกรรมการบริหาร จัดรางวัลเพื่อมอบใหแก
(1) นักกีฬาที่สามารถทําลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัย หรือทําลายสถิติกีฬาแหง
ประเทศไทย
(2) ทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยชนิดนั้น 3 ปติดตอกัน
(3) นักกีฬาที่ไดรบั การคัดเลือกใหเปนนักกีฬาดีเดน
(4) มหาวิทยาลัยดีเดนในการเขารวมการแขงขัน

หมวด 15
อํานาจหนาที่
----------------------------------------------ขอ 37. ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพ แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬาตาง ๆ ขึ้น
เพื่อดําเนินการจัดการแขงขันใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบโดยเครงครัด
ขอ 38. ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพทํารายงานผลการแขงขัน สรุปผลการดําเนินงาน พรอม
ขอเสนอแนะ และรายงาน กรณีมีผูฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบ ตอคณะกรรมการบริหารใหแลวเสร็จภายใน
60 วัน นับแตการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนั้นสิ้นสุดลง
ขอ 39. ให ค ณะกรรมการบริ ห ารออก ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ๆ เพื่อ ให ก าร
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ 40. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด การวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร ใหถือเปนที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

(นายสุธรรม แสงประทุม)
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

