
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 
 

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

 โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี 37  

 

 อาศัยอำนาจตามความใน  หมวด 16 ขอ 45 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
แหงประเทศไทยครั้งที่ ๓7” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓ บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

 ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
                   ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563 

           ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอล         
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยง      
กับระเบียบนี้ 

 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
                    5.1  ประเภททีมชาย 
 

 ขอ ๖  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
                   ให เปนไปตามหมวด 2 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                  
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63 

 ขอ ๗  จำนวนผูเขาแขงขัน 
                     ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑ ทีม ในแตละทีม
สงรายชื่อนักกีฬาไดไมเกิน ๒๕ คน 

  



๒ 
 

             ๗.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทำการ
แขงขันไดไมเกิน ๒๕ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา                    
ในวันประชุมผูจัดการทีม 

 ๗.๓  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทำการแขงขันตามขอ ๗.๒ ไมอนุญาตให
แกไขเปลี่ยนแปลงไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

           ๗.๔  ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๖ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน 
ผูฝกสอน ๑ คน และผูชวยผูฝกสอน ไมเกิน ๔ คน 

 

 ขอ ๘  วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
                    ๘.๑ กรณมีีจำนวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 

         ๘.๑.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกัน
หมดในสาย คัดเลือกผูมีคะแนนที่ ๑ และคัดอันดับที่ ๒  ที่ดีที่สุด ๑ ทีม เขาแขงขันในรอบรองชนะเลิศตอไป 

         ๘.๑.๒ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย 
            คูท่ี  ๑๐  ที่ 1 สาย A พบ ที่ 2 ที่ดีท่ีสุด 
            คูท่ี  ๑๑  ที่ 1 สาย B พบ ที่ 1 สาย C 

หมายเหต ุ: กรณี คูที่ 10  หากที่ 2 ท่ีดีที่สุดมาจากสายเดียวกัน ใหจับสลากประกบ
คูแขงขันโดยให จับสลากจากที่ทีมท่ีไดที่ 1 สาย B หรือที่ 1 สาย C พบท่ี 1 สาย A แทน 

         ๘.๑.๓ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพ
ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓ ดังนี้ 

                  คูที่ ๑๒ ผูแพคูที่ ๑๐  - ผูแพคูที่ ๑๑ (ชิงอันดับ ๓) 
              คูท่ี ๑๓ ผูชนะคูที่ ๑๐ - ผูชนะคูที่ ๑๑ (ชิงชนะเลิศ) 
         ๘.๑.๔ การแขงขันในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกัน ในเวลา

ปกติ ใหหาผูชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพชนะโดยไมมีการตอเวลา 
         ๘.๑.๕ การจับสลากแบงสายใหดำเนินการดงันี้ 

           (๑) ลำดับท่ี ๑ ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งที่ผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย                
ในกรณีที่มีทีมอันดับสาม สองทีมใหจับสลากเหลือทีมเดียวเพ่ือวางสาย 

           (๒) ลำดับที่ ๒ ใหทีมที่เหลือยกเวนทีมเจาภาพจับสลากเขาสาย 
           (๓) ลำดับที่ ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธ์ิเลือกสายแขงขันได 
   (4) กรณีทีมเจาภาพมีอันดับในการแขงขันที่ผานมาใหสิทธิ์ทีมเจาภาพ

สามารถเลือกการเขาสายไดเพียงกรณีเดียวตาม (1) และ (๓) หากทีมเจาภาพใชสิทธิ์ตาม (3) ใหทีมอันดับที่สี่
ไดสิทธิ์ในการจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย  

         ๘.๑.๖  การนับคะแนนแขงขัน เพื่อหาทีมเขารอบมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
                  ทีมที่ชนะได ๓     คะแนน 
                  ทีมที่เสมอได ๑     คะแนน 
                  ทีมที่แพไมไดคะแนน 
 
 
 



๓ 
 

                       ๘.๑.๗ การหาทีมอันดับ ๒ ที่ดี ท่ีสุด ๑ ทีม ใหนำทีมอันดับ ๒ ทุกสายมา               
พิจารณาจาก 

          ก. คะแนน 
          ข. นับผลตางประตูไดเสีย 
          ค. นับประตูได 
          ง. นับคะแนนแฟรเพลยจากการไดใบเหลือง ใบแดงของผู เลนในทีม            

และเจาหนาที่ของทมี โดยพิจารณา ดงันี้ 
- ใบเหลือง ๑ ใบ     ตัด   ๒    คะแนน 
- ใบแดงจากการได ๒ ใบเหลือง   ตัด   ๔    คะแนน 
- ใบแดงโดยตรง     ตัด   ๖    คะแนน 
- เจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของไดรบัใบเหลือง  ตัด   ๖    คะแนน 
- ใบเหลืองแลวใบแดงโดยตรง   ตัด   ๘    คะแนน 
- ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด  ๑๒   คะแนน 
- เจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของโดนใหออกจากสนาม ตัด  ๑๖   คะแนน 

        จ. หากขอ ก - ง ยังไมสามารถหาผูเขารอบไดใหใชการจับสลาก 
      ๘.๒  กรณีจำนวนทีมเขารวมการแขงขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 

        ๘.๒.๑ รอบแรก ใหจัดการแขงขันออกเปน ๒ สาย ใหแตละสายแขงขันแบบพบ
กันหมดเพ่ือคัดเลือกทีมทีมีคะแนนเปนที่ ๑ และ ๒ ของแตละสาย เขารอบรองชนะเลิศ 

            ๘.๒.๒ รอบรองชนะเลิศ 
         คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ สาย A พบกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ ๒ สาย B 
         คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ สาย B พบกับ ทีมที่มคีะแนนเปนที่ ๒ สาย A 

            ๘.๒.๓ รอบชิงชนะเลิศ  
               ชิงอันดับ ๓ ผูแพคูที่ ๑ พบกับ ผูแพคูที่ ๒ ตามขอ ๘.๒.๒  
               ชิงชนะเลิศ ผูชนะคูท่ี ๑ พบกับ ผูชนะคูท่ี ๒ ตามขอ ๘.๒.๒  
    ในกรณีขอที่  ๘ .๒ .๒ และ ๘.๒.๓ หากการแขงขันนั้น เสมอกันเมื่อหมดเวลา 

การแขงขันใหหาผูชนะในการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพชนะโดยไมมีการตอเวลา 
            ๘.๒.๔  การจับสลากแบงสายใหดำเนินการดงันี้ 

         (๑ ) ลำดับ ท่ี  ๑ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งที่ผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย 

         (๒) ลำดบัที่ ๒ ใหทีมที่เหลือยกเวนทีมเจาภาพจับสลากเขาสาย 
           (๓) ลำดับที่ ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายแขงขันได  

                  ๘.๒.๕  การนับคะแนนแขงขัน เพ่ือหาทีมเขารอบมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
                ๘.๒.๕.๑ รอบแรก 

          ทีมที่ชนะได ๓     คะแนน 
          ทีมที่เสมอได ๑     คะแนน 
          ทีมที่แพ ไมไดคะแนน 
 

                   ๘.๒.๕.๒ ในรอบแรกการแขงขัน มีผลแพชนะกัน หากมีคะแนน
เทากัน หาทีมเขารอบตอโดยการพิจารณาเปนลำดับ ดังนี้ 



๔ 
 

       ก. คะแนนเทากัน ๒ ทีม พิจารณาผลการแขงขันระหวางคูกรณี และ
หากยังเทากันใหพิจารณาขอถัดไป 

       ข. คะแนนเทากันมากกวา ๒ ทีม นับผลตางประตูไดเสีย หากยัง
เทากัน  ใหพิจารณาขอถัดไป 

       ค. นับประตูได หากยังเทากันใหพิจารณาในขอถัดไป 
       ง. นับคะแนนแฟรเพลยจากการไดใบเหลือง ใบแดงของผูเลนในทีม  

และเจาหนาที่ของทมี โดยพิจารณา ดงันี้ 
  - ใบเหลือง ๑ ใบ    ตัด    ๒    คะแนน 

      - ใบแดงจากการได ๒ ใบเหลือง   ตัด    ๔    คะแนน 
  - ใบแดงโดยตรง    ตัด    ๖    คะแนน 
  - เจาหนาที่หรือผูท่ีเกี่ยวของโดนใบเหลือง           ตัด    ๖    คะแนน 
  - ใบเหลืองแลวใบแดงโดยตรง   ตัด    ๘    คะแนน 
  - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด   ๑๒   คะแนน 

   - เจาหนาที่หรือผูท่ีเกี่ยวของโดนใหออกจากสนาม ตัด   ๑๖   คะแนน 
           จ. หากขอ ก – ง ยังไมสามารถหาผูเขารอบไดใหใชการจับสลาก 
          ๘.๓  กรณีท่ีมีการแขงขัน ๕ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด ทมีที่ไดคะแนน
สูงสุดเปนทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลำดับ และหากในแตละอันดับมีทีมที่มีคะแนนเทากัน
มากกวา ๑ ทีม อนุโลมใหกรรมการพิจารณาขอ ๘.๒.๕ ยกเวนขอ ง เปลี่ยนจากการจับสลากเปนการครอง
อันดับรวมกัน 

       ๘.๔ กรณทีี่มีทีมแขงขัน ๑ ถึง ๔ ทีม ไมมีการจัดการแขงขัน  
       ๘.๕ การแขงขันแบงออกเปน ๒ ครึ่งๆละ ๔๕ นาที โดยหยุดพักระหวางครึ่งไมเกิน 

๑๕ นาที หรือตามมติที่ประชุมผูจัดการทีม 
       ๘.๖ ในวันประชุมผูจัดการทมี ใหแตละทีมสงผูแทนทีมซึ่งเปน ผูจัดการทีม หรือ 

ฝกสอน หรอืผูชวยผูฝกสอน เปนผูเขารวมประชุม เทานั้น 
 

 ขอ ๙ กำหนดการแขงขัน  
        คณ ะอนุ กรรมการจั ด วันแข ง ขันฝ าย เทคนิ ค กีฬา  โดยความ เห็ นชอบของ

คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามี
เหตุจำเปน แตตองไมขัดหรือขัดแยงตอขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  

  ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
           ๑๐.๑ ชุดแขงขัน 
               ๑๐.๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด ที่มีสีแตกตางกัน              
โดยใชหมายเลข ๑ – ๒๕ (ชุดแขงขันทีมเหยาและทีมเยือนของผูเลน) และตองใสชุดแขงขันหมายเลขเดิมตลอดการ
แขงขัน 
              ๑๐.๑.๒ ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน แจงสีของชุด
แขงขันพรอม นำชุดแขงขันมาแสดงตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม 
              ๑๐.๑.๓ ใหนักกีฬาแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน ยกเวน
ผูรักษาประตูใหใชสีเสื้อแตกตางกับผูเลนอ่ืน และใหติดหมายเลขดานหลังขนาดไมต่ำกวา ๒๕ เซนติเมตร และที่



๕ 
 

หนาอกเสื้อหรือกางเกงดานหนา มีความสูงไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลขหรือติด
หมายเลขไมตรงกับในใบยืนยันรายชื่อนักกีฬา  คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา จะไมอนุญาต
ใหผูเขาแขงขันนั้นลงทำการแขงขัน ยกเวนจะไดขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา 
และไดบันทึกเปนหลักฐานไวแลว 
             ๑๐.๑.๔  ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคูแขงขันใกลเคียงหรือคลายกันใหทีมที่มีชื่อ
ตามหลังตามกำหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ยนชุดแขงขัน เพื่อความสะดวกในการตัดสิน 
              ๑๐.๑.๕  ใหผูเขาแขงขันท่ีเปนหัวหนาทีม  ติดเครื่องหมายไวที่แขนเสื้อดานซาย 
และเปนไปตามกติกาการแขงขันโดยแตละทีมตองจัดหามาเอง 
              ๑๐.๑.๖  ใหเจาหนาที่ทีมทุกคนที่ลงมาปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน ตองแตง
กายสุภาพเรยีบรอยหรือตามกฎของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
              ๑๐.๑.๗  อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา  
 

  ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
                     ๑๑.๑  ผูเขาแขงขันตองยอมรับคำตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน
อยางเครงครัด 
                     ๑๑.๒  การแขงขันทุกครั้งใหผูจัดการทีม หรือผูควบคุมทีม ปฏิบัติตามแบบ
วิธีดำเนินการกอนเริ่มการแขงขัน (Count Down to Kick-off) ที่คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิค
กีฬากำหนดไว 
          ๑๑.๓  ใหผูจัดการทีมของทีมที่จะลงแขงขันในวันนั้น สงรายชื่อผูเลนตัวจริง ๑๑ คน   
ผู เลนสำรอง ไม เกิน ๑๔ คน และเจาหน าที่ ทีมที่ เกี่ ยวของไมเกิน  6 คน การสงรายชื่อ น้ีตองสงถึง
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กอนการแขงขัน ๑ ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแขงขัน   
ณ สนามแขงขันของคูนั้นๆ 
          ๑๑.๔  สามารถเปลี่ยนผูเลนสำรองไดไมเกิน ๕ คน รวมผูรักษาประตู หรือตามมติที่
ประชุมผูจัดการทีม แตจำนวนการเปลี่ยนผูเลนสำรองไดไมเกิน ๕ ครั้ง 
          ๑๑.๕  ในระหวางการแขงขันทีมใดเหลือผูเลนนอยกวา ๗ คน ใหปรับแพในการ               
แขงขันและ  ไมมีคะแนน 
          ๑๑.๖  ในการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหเหมาะกับความเปนนักกีฬาที่ดี
ตลอดเวลา และตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
          ๑๑.๗  เม่ือจบการแขงขันแตละครั้ง ผูเลนของทีมใดที่ละเมิดกติกาการแขงขัน ซึ่งผู
ตัดสินไดคาดโทษใบเหลือง หรือ ใบแดง คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา จะออกใบแจงการ
คาดโทษเปนลายลักษณอักษรใหทราบทุกครั้ง 
          ๑๑.๘  ให ทีมที่ เขาแขงขันสงรายชื่อและลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กำหนดไว  เมื่อพนเวลาที่กำหนดแขงขันไว ๑๕ นาที ทีมใด 
ยังไมลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา 
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 
  



๖ 
 

         ๑๑.๙  ทีมใดไมมาหรือไมพรอมลงทำการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด  
หรือผละจากการแขงขัน ใหปรับเปนแพตลอดการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และประทวง พรอมการลงโทษ              
และพิจารณาโทษ หมวด 10 หมวด 11 และหมวด ๑2 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  

      ๑๑.๑๐  ผูเขาแขงขันคนใดที่ผูตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน (ใบแดง) จะตองพัก
การแขงขันครั้งตอไป ๑ ครั้ง กรณีไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท และชกตอยกัน ใหพักการแขงขันในครั้ง
ตอไป ๒  ครั้ง หรือมากกวา หากคณะกรรมการการจัดการแขงขันพิจารณาเห็นวากระทำผิดรายแรง 
          ๑๑.๑๑ ผูเขาแขงขันคนใดที่ผูตัดสินไดคาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งใหออกจากการ
แขงขัน (ใบแดง) ในการแขงขันครั้งเดียวกัน จะตองพักการแขงขันในครั้งตอไป ๑ ครั้ง และยังติดคาดโทษ 
(ใบเหลือง) อีก ๑ ครั้ง 
          ๑๑.๑๒ ในกรณีใบเหลืองสะสม ๒ ใบ หรือใบแดง ไมมีการยกเลิกการคาดโทษ                   
ในรอบใดๆ 
         ๑๑.๑๓ หากเห็นวาการลงโทษไมเพียงพอ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝาย
เทคนิคกีฬารายงานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันรวมกับคณะอนุกรรมการพิจารณา มารยาท วินัย และ
ประทวง พรอมการลงโทษ ประชุมพิจารณาความผิดหากเห็นวาไมเพียงพอใหลงโทษผูเขาแขงขันนั้นเพ่ิมเติมตาม
กรณี ซึ่งการพิจารณาของคณะอนุกรรมฝายเทคนิคกีฬา จะตองดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการ
แขงขัน ครั้งนั้นๆ ถาคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคกีฬา มิไดพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดไวดังกลาว                 
ผูเขาแขงขัน  ผูน้ันมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันตอไป หลังจากท่ีหมดสิทธิ์เขารวมการแขงขันตามขางตนแลว ๑ ครั้ง 
 

  ขอ ๑๒  รางวัลการแขงขัน 
             ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามท่ีลงทำการ
แขงขันจริง ดังนี้ 
         รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร 
         รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร 
         รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง  พรอมเกียรติบัตร 
 

  ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ 
             ให อยู ใน ดุลยพิ นิ จของคณ ะอนุ กรรมการ จัดการแข งขั นฝ ายเทคนิ ค กีฬา                       
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา 
 

  ขอ ๑๔  การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
             ให เป น ไป ต าม ห ม วด  ๑ ๐  ห ม วด  1 1  แล ะ ห ม วด  1 2  แ ห ง ข อ บั งคั บ          
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  

 

 



๗ 
 

           ข้อ ๑๕  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                    
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 รักษาการตามระเบียบนี้ 

             ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
และค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่            ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 
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