
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 
 

*********************** 
  โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 37   
  อาศัยอ านาจตามความใน  หมวด 6 ข้อ 45 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

           ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
              ๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอล         
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้ง        
กับระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน  
                 5.๑  ประเภททีม  ชาย   
                            5.2  ประเภททีม  หญิง 
 

  ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
                        ให้เป็นไปตามหมวด  2  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 
 

         ข้อ ๗  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
         ๗.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่
ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๗ คน  
 
 

 

 



๒ 
 

         ๗.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงท า               
การแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 17  คน จากรายชื่อตามข้อ ๗.๑ ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย
เทคนิคกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีม 
         ๗.๓  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันตามข้อ ๗.๒ ไม่อนุญาตให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
          ๗.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน                 
ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน 
         ๗.๕ นักกีฬาต้องอยู่ในสนามแข่งขันได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่น้อยกว่า ๓ คน ผู้เล่น
ส ารอง ๙ คน ต้องสวมเสื้อสีแตกต่างจากผู้เล่นในสนาม เก้าอ้ีนั่งส ารองจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกันได้ไม่
เกิน ๑๒ คน 

  ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์ 
         ๘.๑  กรณีมีจ านวนทีมเข้าแข่งขัน ๙ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑.๑ รอบแรก ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกัน
หมดในสาย คัดเลือกผู้มีคะแนนที่ ๑ และคัดอันดับที่ ๒  ที่ดีที่สุด ๑ ทีม เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไป 

        ๘.๑.๒ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดท้าย 
            คู่ท่ี  ๑๐  จับสลากเพ่ือประกบคู่แข่งขัน 
            คู่ท่ี  ๑๑  จับสลากเพ่ือประกบคู่แข่งขัน 

หมายเหตุ : กรณีท่ีคู่แข่งขันที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกจับสลากมาเจอกัน ให้มี
การเปลี่ยนแปลงสลับคู่แข่งขันโดยวิธีการจับสลากใหม่ 

         ๘.๑.๓ รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงอันดับ ๑ และทีมแพ้
ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓ ดังนี้ 

                  คู่ท่ี ๑๒ ผู้แพ้คู่ที่ ๑๐  - ผู้แพ้คู่ที่ ๑๑ (ชิงอันดับ ๓) 
              คู่ท่ี ๑๓ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐ - ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑ (ชิงชนะเลิศ) 
         ๘.๑.๔ การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกัน ในเวลา

ปกติ ให้หาผู้ชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพ้ชนะโดยไม่มีการต่อเวลา         
     ๘.๑.5 การจับฉลากแบ่งสายให้ด าเนินการดังนี้ 

        (๑) ล าดับที่  ๑  ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแข่งขัน
กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย              
กรณีอันดับสามมี ๒ ทีม ใหใ้ช้วิธีการจับสลากให้เหลือ ๑ ทีม 
        (๒) ล าดับที่  ๒  ให้ทีมท่ีเหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพจับฉลากเข้าสาย 
        (๓) ล าดับที่  ๓  ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายแข่งขันได้  
 ๘.๑.6 การนับคะแนนแข่งขัน เพื่อหาทีมเข้ารอบมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
                                            ก.  รอบแรก 
           ทีมชนะได้   ๓ คะแนน 
           ทีมท่ีเสมอได้   ๑ คะแนน 
           ทีมท่ีแพ้ไม่ได้คะแนน 
 
 
 



๓ 
 

                 ข.  กรณีทีมเข้ารอบสองมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาดังนี้ 
            (๑) ให้พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่นั้น หากเสมอกัน ให้พิจารณา      
ข้อถัดไป (หากมีทีมที่มีผลคะแนนเท่ากัน มากกว่า ๒ ทีม ให้พิจารณาข้อถัดไป)  
            (๒) กรณีมากกว่า ๒ ทีมให้นับผลต่างประตูได้เสีย 
            (๓) หากผลต่างประตูได้เสียยังเสมอกันอีกนับประตูได้ 
            (๔) หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกนับคะแนนแฟร์เพลย์ จากการได้
ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณาดังนี้ 
    - ใบเหลือง ๑ ใบ    ตัด ๒  คะแนน 
    - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง  ตัด ๔ คะแนน 
    - ใบแดงโดยตรง    ตัด ๖  คะแนน 
    - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้รับใบเหลือง  ตัด      ๖   คะแนน  

- ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง  ตัด ๘ คะแนน 
    - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ตัด ๑๒  คะแนน 
    - เจ้าหน้าที่หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องที่ถูกให้ออกจากสนาม ตัด ๑๖ คะแนน 
           (๕) หากข้อ (๑) – (๔) ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้จับสลาก 
 ๘.๑.7 การหาทีมอันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม ให้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาข้อ ๘.๑.๗ 
ข้อ ข. (๒) (๓) (๔) (๕)  
 ๘.๒ กรณีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

๘.๒.๑ รอบแรก ให้จัดการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบกัน
หมดเพ่ือคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศ 
              ๘.๒.๒ รอบรองชนะเลิศ 
              คู่ท่ี ๑ ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ สาย A พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ สาย B 
              คู่ท่ี ๒ ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ สาย B พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ สาย A 
            ๘.๒.๓ รอบชิงชนะเลิศ  

            ชิงอันดับ ๓ ผู้แพ้คู่ที่ ๑ พบกับ ผู้แพ้คู่ที่ ๒ ตามข้อ ๘.๒.๒ 
                    ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ ๒ ตามข้อ ๘.๒.๒ 
            ๘.๒.๔ การจบัฉลากแบ่งสายให้ด าเนินการดังนี้ 
        (๑) ล าดับที่  ๑ ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมา ให้จับฉลากเป็นทีมวางในแต่ละสาย 
        (๒) ล าดับที่  ๒  ให้ทีมท่ีเหลือยกเว้นทีมเจ้าภาพจับฉลากเข้าสาย 
        (๓) ล าดับที่  ๓  ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายแข่งขัน 
            ๘.๒.๕ การนับคะแนนแข่งขัน เพ่ือหาทีมเข้ารอบมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
           ก. รอบแรก 
          ทีมท่ีชนะได้   ๓ คะแนน 
          ทีมท่ีเสมอได้   ๑ คะแนน 
          ทีมท่ีแพ้ไม่ได้คะแนน 
 
 
 



๔ 
 

             ข. ในรอบแรกของการแข่งขัน มีผลแพ้ชนะกัน หากมีคะแนนเท่ากันให้  
หาทีมเข้ารอบต่อโดย 
      (๑) ให้พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่นั้น หากเสมอกัน ให้พิจารณาข้อถัดไป  
      (๒) กรณีมากกว่า ๒ ทีมให้นับผลต่างประตูได้เสีย 
          (๓) หากผลต่างประตไูด้เสียยังเสมอกันอีกนับประตูได้ 
      (๔) หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกนับคะแนนแฟร์เพลย์ จากการได้ใบเหลือง 
ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณาดังนี้ 
     - ใบเหลือง ๑ ใบ   ตัด ๒  คะแนน 
     - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง ตัด ๔ คะแนน 
     - ใบแดงโดยตรง   ตัด ๖  คะแนน 
     - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้รับใบเหลือง ตัด   ๖  คะแนน  

- ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง ตัด ๘ คะแนน 
     - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ตัด ๑๒  คะแนน 
     - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่ถูกให้ออกจากสนาม ตัด ๑๖ คะแนน 
      (๕) หากข้อ (๑) – (๔) ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้จับสลาก 
 ๘.๓ กรณีท่ีมีการแข่งขัน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามล าดับ  
                  ๘.๓.๑ คะแนนที่ได้จากการแข่งขัน 
             ทีมชนะได้ ๓ คะแนน 
             ทีมท่ีเสมอได้ ๑ คะแนน 
             ทีมท่ีแพ้ไม่ได้คะแนน 

           ๘.๓.๒ หากในแต่ละอันดับมีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดังนี้ 
                      (๑) ให้ พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่นั้น หากเสมอกัน                    
ให้พิจารณาข้อถัดไป  (หากมีทีมที่มีผลคะแนนเท่ากัน มากกว่า ๒ ทีมให้พิจารณาข้อถัดไป) 
  (๒) ให้นับผลต่างประตูได้เสีย  
                  (๓) หากผลต่างประตูได้เสียยังเสมอกันอีกนับประตูได้ 
                (๔) หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกนับคะแนนแฟร์เพลย์ จากการได้
ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าที่ของทีม โดยพิจารณาดังนี้ 
           - ใบเหลือง ๑ ใบ   ตัด ๒  คะแนน 
     - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง ตัด ๔ คะแนน 
     - ใบแดงโดยตรง   ตัด ๖  คะแนน 
     - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้รับใบเหลือง  ตัด  ๖  คะแนน  

- ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง ตัด ๘ คะแนน 
     - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ตัด ๑๒  คะแนน 
     - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกให้ออกจากสนาม ตัด  ๑๖  คะแนน 
                   (๕) หากข้อ (๑) – (๔) ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้จับสลาก 
 ๘.๔  กรณีมีทีมแข่งขัน ๑ – 4 ทีม (มหาวิทยาลัย) ไม่จัดการแข่งขัน   
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   ๘.๕  ในวันประชุมผู้แทนทีม ให้แต่ละทีมส่ งผู้ แทนทีมซึ่ ง เป็นผู้ จัดการทีม           
หรือผู้ควบคุมทีมหรือ ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เท่านั้น เป็นผู้ร่วมประชุม 
   ๘.๖  การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ครึ่งๆ ละ ๒๐ นาที  โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ไม่เกิน 
๑๐ นาที การหยุดเวลากระท าในกรณีต่อไปนี้ 
           -  ขอเวลานอก 
           -  มีการบาดเจ็บรุนแรง 
           -  มีการประท้วง 
           - นาทีที่ ๑๙ ของครึ่งเวลาแรก และของครึ่งเวลาหลัง เวลาจะเดินก็ต่อเมื่อ     
ลูกบอลได้เคลื่อนเข้าสู่การเล่น 

  ข้อ ๙  ก าหนดการแข่งขัน 
           คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน    
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี  ราชมงคลแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
  ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
            ๑๐.๑  ชุดแข่งขัน 
                     ๑๐.๑.๑  ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด ในกรณีมีชุดแข่งขัน
ชุดเดียวและมีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมที่ชื่อตามหลังตามก าหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขันเพ่ือความสะดวก
ในการตัดสิน 
                     ๑๐.๑.๒  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสีของชุดแข่งขัน              
ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
                     ๑๐.๑.๓  ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลข
ให้ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลข
ในเอกสารการสมัคร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน 
            ๑๐.๑.๔  ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
          ๑๐.๒  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย
เทคนิคกีฬา   

   ข้อ ๑๑  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๑.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่   
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน                 
การแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                       ๑๑.๒  ในการแข่งขันทุกครั้ง ให้ผู้ควบคุมทีมปฏิบัติตามแบบวิธีด าเนินการก่อนเริ่ม
การแข่งขัน (Count Down to Kick-off) ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา ก าหนดให้                
โดยต้องด าเนินตามรายการที่ต้องปฏิบัติก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที   
                      ๑๑.๓  ผู้เล่นส ารองเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เล่นที่จะท าการเปลี่ยนตัว  
ต้องให้ผู้เล่น ที่อยู่ในสนามออกจากสนามแข่งขันก่อน  ผู้เล่นส ารองจะลงในสนาม จะต้องเข้า -ออกในเขต
เทคนิคของตนเองเท่านั้น แต่ถ้ามีการบาดเจ็บสาหัส ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บจะออกตรงไหนก็ได้เมื่อผู้ตัดสิน
อนุญาต เมื่อจะกลับเข้าสนามต้องมาเข้าในเขตเทคนิคตัวเองเท่านั้น 
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                     ๑๑.๔  การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
ตลอดเวลา และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                   ๑๑.๕   ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน ซึ่งผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็น
ทางการโดยแสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการ โดยคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้ง
และหากมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สองในครั้งต่อๆ ไปของการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวจะถูกตัด
สิทธิ์มิให ้ร่วมในการแข่งขันที่ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามก าหนดการครั้งต่อไป ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ         
                    ๑๑.๖  ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) ครบ ๒ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น
การแข่งขัน ในครัง้เดียวกันหรือคนละครั้ง จะต้องถูกพักการแข่งขันในครั้งต่อไป ๑ ครั้ง 
                    ๑๑.๗  ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) จะต้องพักการ
แข่งขันครั้งต่อไป ๑ ครั้ง หรือมากกว่า หากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา พิจารณาเห็นว่าเป็น
ความผิดร้ายแรง 
                    ๑๑.๘  ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งให้ออกจากการ
แข่งขัน (ใบแดง) ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน จะต้องพักการแข่งขันในครั้งต่อไป ๑ ครั้ง และยังติดคาดโทษ 
(ใบเหลือง) อีก ๑ ครั้ง 
                   ๑๑.๙  ทีมใดไม่มาหรือไม่พร้อมลงท าการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  
หรือผละจากการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
ฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑0 หมวด 11 และหมวด 
12 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
                    ๑๑.๑๐  กรณีการเพ่ิมโทษ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา
รายงานให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขัน
นั้นเพ่ิมเติมตามแต่กรณี ซึ่งการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน จะต้องด าเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งนั้นๆ ถ้าคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน มิได้พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ ดังกล่าว ถือว่ามิได้มีการลงโทษเพ่ิมเติม  

   ข้อ ๑๒  รางวัลการแข่งขัน 
                      ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงท าการ
แข่งขันจริง ดังนี้ 
   รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง  พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน  พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง พร้อมเกียรติบัตร 

   ข้อ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
                        ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

   ข้อ ๑๔  การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ 
                       ให้ เป็นไปตามหมวด ๑๐ หมวด 11 และหมวด 12 แห่งข้อบั งคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  



๗ 
 

   ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๓7 รักษาการตามระเบียบนี้ 

           ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือ    
เป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65    
 
 

 
                 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
      กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 

 


