
 
 

 
 1 

                                                                                                                                                                                                  
ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 

กฬีาบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัมหิดล  ประจําปี พ.ศ. 2563 

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

เพ่ือให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

วตัถุประสงค์  ของคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ในการเช่ือมความสามคัคีภายใน

หน่วยงานและ     ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสเล่นกีฬากนัมากข้ึน 

จึงกาํหนดระเบียบคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตซอล กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดล     

ประจาํปี พ.ศ. 2563 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํปี พ.ศ. 2563 ” 

ข้อ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3  ใหย้กเลิกระเบียบใดท่ีขดักบัระเบียบน้ี โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4  กตกิาการแข่งขนั 

4.1 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนักีฬาฟุตซอลของสหพนัธ์ฟุตซอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอล    

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์กาํหนดใชใ้นปัจจุบนัและระเบียบคณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนดข้ึน 

4.2 ให้มีผูเ้ล่นอ่ืนซ่ึงอยู่นอกสังกดัทีมท่ีส่งเขา้แข่งขนั สามารถเขา้ร่วมทีมนอกสังกดันั้นได ้กรณี

ทีม    ตน้สงักดัมีผูเ้ล่นครบตามจาํนวนและไม่ไดส่้งช่ือผูเ้ล่นคนนั้นร่วมทีม 

4.3 ในกรณีท่ีมีผูเ้ล่นนอกสังกดัมาร่วมทีม ระหว่างการแข่งขนัแต่ละทีมจะตอ้งมีผูเ้ล่นในสงักดัอยู่

ในสนาม 4 คน และนอกสังกัดอยู่ในสนาม   1  คน ทั้ งน้ี   (เฉพาะทีมฟุตซอล รุ่นทั่วไป) จะทาํการกาํหนด วนั

ประชุมผูจ้ดัการทีม 

4.4 ตวัแทนจากคณะ/สถาบนั ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรุ่้นล่ะ1 ทีมเท่านั้น 

4.5 นกักีฬาสามารถลงสมคัรแข่งขนัไดเ้ฉพาะรุ่นเดียวเท่านั้น  

ข้อ 5  ประเภทการแข่งขัน   

5.1 รุ่นประเภททีมชายไม่จาํกดัอาย ุ (รับสมคัรจาํนวน 24 ทีม) 

5.2 รุ่นประเภททีมชายอาย ุ40 ปีข้ึนไป (ไม่เกินปี2522 รับสมคัรจาํนวน 8 ทีม) 
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ข้อ 6  คุณสมบัตผิู้เข้าร่วมการแข่งขัน  เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดล  

ข้อ 7  การสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน และข้อปฏิบัตใินการแข่งขัน 

7.1 ใหแ้ต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือผูเ้ล่นเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 15 คน แต่ไม่นอ้ยกวา่ 7 คน  

7.2 ใหแ้ต่ละหน่วยงานส่งหลกัฐานนกักีฬาดงัน้ี  

7.2.1 แผงรูปและรายช่ือ (ส่งเขา้ในระบบกีฬาบุคลากร) 

7.2.2 บตัรประจาํตวัประชาชน (ใชย้ื่นต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัในวนัท่ีแข่งขนั) 

7.2.3 สาํเนาบตัรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้ง/คาํสัง่บรรจุแต่งตั้ง/คาํสัง่จา้ง (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

7.2.4 นกักีฬาท่ีแสดงหลกัฐานไม่ครบไม่มีสิทธิลงเล่นในการแข่งขนั  

7.2.5 นกักีฬาท่ีลงสมคัรสามารถลงสมคัรไดแ้ค่รายการเดียว 

7.2.6 ค่าประกนัทีมเขา้แข่งขนั 1000 บาท  

ข้อ 8  วธีิการจดัการแข่งขนั ให้จดัการแข่งขันดงันี ้

8.1 ประเภททีมชายทัว่ไปรอบแรกแบ่งออกเป็น 4 สาย แต่ละสายแข่งขนัแบบพบกนัหมด ทีมท่ี

ไดค้ะแนนอนัดบัท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสายผ่านเขา้รอบในรอบต่อไป โดยใหที้มท่ีไดอ้นัดบัท่ี 1 – 4 ของปีท่ีผ่านมา 

เป็นทีมวางของสายท่ี 1 สายท่ี 2,สายท่ี 3 และสายท่ี 4 ตามลาํดบั 

8.2 ประเภททีมชายอายุ 40ปีข้ึนไปแบ่งออกเป็น 2 สาย ทีมท่ีไดค้ะแนนอนัดบัท่ี 1 และ 2 ของแต่

ละสายผา่นเขา้รอบในรอบต่อไป หรือทีมมีจาํนวนนอ้ยจดัแบบลีคเก็บคะแนน 

8.3 การแข่งขนัในรอบท่ี 2 จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ประกบคู่ตามตารางท่ีฝ่ายจดัการแข่งขัน

กาํหนด 

ข้อ 9  สนามแข่งขัน เวลาในการแข่งขัน  

9.1 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั : รอบแรกและรอบสอง ใชเ้วลา 30 นาที แบ่งออกเป็น 2 คร่ึงๆ ละ 20 

นาที  แบ่งออกเป็น 2 คร่ึงๆ ละ 20 นาที(เวลาเดินตลอดไม่มีหยดุเวลา) โดยหยดุพกัคร่ึงระหวา่ง การแข่งขนั 5 นาที 

9.2 สนามแข่งขนั : สนามฟุตซอล มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม  

ข้อ 10  กตกิาการให้คะแนน 

10.1 ใหที้มท่ีชนะได ้3 คะแนน ทีมแพไ้ด ้0 คะแนน 

10.2 ผลการแข่งขนัท่ีเสมอกนั ใหที้มละ 1 คะแนน 

10. 3 ในกรณีท่ีมีทีมไดค้ะแนนรวมเท่ากนัในแต่ละสายสองทีม ใหใ้ชวิ้ธีดูผลการแข่งขนัระหว่าง      

สองทีมนั้น(Head To Head) เพ่ือหาทีมเขา้ไปเล่นในรอบต่อไป แต่ถา้ผลปรากฏวา่เสมอกนัใหจ้บัสลากตดัสินหาทีม

เขา้รอบต่อไป  

10.4 ในกรณีท่ีมีทีมไดค้ะแนนรวมเท่ากนัในแต่ละสายมากกว่าสองทีมให้ใชวิ้ธีจบัฉลากตดัสิน

เพ่ือหาทีมเขา้รอบต่อไป                
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ข้อ 11  การเปลีย่นตวัผู้เข้าร่วมแข่งขัน                                                                                               

ระหว่างการแข่งขนั ใหเ้ปล่ียนตวัผูเ้ขา้แข่งขนัไดต้ลอดเกมการแข่งขนั จากตวัผูเ้ล่นสาํรองท่ีระบุ

ช่ือไวก่้อนแข่งขนัคร้ังนั้น 

ข้อ 12  กาํหนดการแข่งขนั  

ให้จดัการแข่งขนัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-เดือนมีนาคม  เวน้แต่ มีเหตุจาํเป็นให้คณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัฯ เปล่ียนแปลงกาํหนดการไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 13 ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 

13.1 ใหแ้ต่ละทีมแต่งกายเขา้แข่งขนัเหมือนกนัทุกคน ยกเวน้ ผูรั้กษาประตูใหใ้ชชุ้ดแข่งขนัท่ีมีสี

แตกต่างกบัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั และตอ้งมีเบอร์เส้ือแสดงชดัเจน และหมายเลขเส้ือตอ้งตรงกบัใบสมคัร หากไม่

ปฏิบติัตามคณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะไม่ใหบุ้คคลนั้นลงแข่งในสนามได ้ 

13.2 ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัท่ีเป็นหัวหนา้ทีมติดเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ (ปลอกแขน) ท่ีแขนเส้ือดา้นซา้ย         

ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งจดัหามาเอง 

13.3 ใหผู้ล้งทาํการแข่งขนั สวมรองเทา้หุม้ส้นแบบผา้ใบ หรือแบบหนงัน่ิม ท่ีส้นทาํดว้ยยาง หรือ

วสัดุคลา้ยคลึงกนั สวมถุงเทา้ยาว และตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนั (สนบัแขง้) ลงทาํการแข่งขนัทุกคร้ัง หากไม่ปฏิบติั

ตาม ผูต้ดัสินมีสิทธิหา้มมิใหล้งทาํการแข่งขนั 

ข้อ 14  ข้อปฏิบัตใินการแข่งขัน 

14.1 ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ กรรมการผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 

14.2 ใหผู้จ้ดัการทีมส่งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัใหต้รงกบัหมายเลขประจาํตวัท่ีไดล้งทะเบียน

ไวแ้ลว้ และส่งใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  15  นาที 

14.3 ทีมท่ีไม่มาแข่งขนัหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนันอ้ยกว่า 4 คน หลงัจาก

เวลากาํหนด 10 นาที ใหถื้อวา่ทีมนั้นไม่มาแข่งขนัตามท่ีกาํหนด ใหป้รับแพใ้นนดันั้นและใหที้มคู่แข่งขนัชนะ  

14.4 ตลอดการแข่งขนัผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งประพฤติตนเป็นนักกีฬาท่ีดี และตอ้งปฏิบัติตามกติกา             

การแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 

14.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขนั ซ่ึงผูต้ดัสินไดต้กัเตือนเป็นทางการโดยแสดง

ใบเหลืองจะไดรั้บการบนัทึกเป็นทางการโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัทุกคร้ัง และหากมีการละเมิดเช่นน้ีอีก

เป็นคร้ังท่ีสอง     ในการแข่งขนัคราวต่อไป จะถูกตดัสิทธิห้ามลงแข่งขนัในนัดท่ีทีมของตนจะตอ้งแข่งขนัตาม

กาํหนดการคราวต่อไป         1 คร้ัง โดยอตัโนมติั 

14.6  ผูเ้ขา้แข่งขนัหรือเจา้หนา้ท่ีทีมคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขนั ซ่ึงผูต้ดัสินลงโทษโดยการ            

ใหใ้บแดง จะตอ้งออกจากการแข่งขนัและออกนอกสนามแข่งขนั และหา้มลงทาํการแข่งขนัคร้ังต่อไป 1 คร้ัง  

14.7 กรณีนกักีฬาโดนใบเหลืองและใบแดง จะมีบทลงโทษคือจะปรับเงินค่าใบเหลือง 50 บาท       

ใบแดง 100 บาท  (หลงัจากจบการแข่งขนัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะออกใบเสร็จใหก้บัทีมท่ีเสียค่าปรับ) 

14.8 กรณีทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัมาแข่งขนัไม่มาทการแข่งขนัใหค้รบทุกแมท คณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัจะทาํการยึดเงินประกนัทีม  
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14.9 กรณีทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัไม่มาแข่งขนัเลยและไม่ไดแ้จง้ต่อคณะกรรมการจดัการ

แข่งขนัคณะกรรมการฯจะมีบทลงโทษตดัสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 1 ปี 

*** กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัหรือเจา้หนา้ท่ีทีมคนใดถูกลงโทษโดยผูต้ดัสินให้ใบแดง อนัเน่ืองมาจาก

การ      ดูหม่ินดว้ยการใชค้าํพูดท่ีไม่เหมาะสม เช่น การด่าวา่ใหร้้ายกรรมการผูต้ดัสินอยา่งรุนแรง หรือขู่เขญ็วา่จะใช้

กาํลงัประทุษร้าย หรือไดใ้ช้กาํลงัประทุษร้ายต่อผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มหรือกรรมการผูต้ดัสิน คณะกรรมการจดัการ

แข่งขนั           อาจพิจารณาใหต้ดัสิทธิบุคคลนั้นออกจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัตลอดรายการ  

ข้อ 15 กรรมการตดัสินและเจ้าหน้าที่ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

                 ข้อ 16 การประท้วง และการอุทธรณ์ 

ให้แต่ละทีมท่ีต้องการประท้วงทําหนังสือประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อม

หลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ภายในระยะเวลา 24 ชม. หากเลยกาํหนดนั้น ถือว่าหมดสิทธิในการประทว้งไม่ว่ากรณี

ใดๆ คาํวินิจฉยั   ของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ข้อ 17 การลงโทษ 

บุคคลใดมีเร่ืองชกต่อย ทะเลาะวิวาทกนั ในระหวา่งการแข่งขนั คณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจรายงาน       

ใหผู้บ้งัคบับญัชาของบุคคลนั้น เพ่ือพิจารณาดาํเนินการทางวินยัตามระเบียบของทางราชการต่อไป  

ข้อ 18 ในกรณีอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากน้ีให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูวิ้นิจฉัยช้ีขาดตามความ

เหมาะสมแลว้แต่กรณี  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายกมลพนัธ์ ธนสารประเสริฐ) 

          ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

        กีฬาฟุตซอลบุคลากร ประจาํปี พ.ศ. 2563 
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รายละเอยีดการจัดการแข่งขนั 

 
-ระบบเปิดรับสมคัรทีมฟุตซอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

-ประชุมผูจ้ดัการทีม และ จบัสลากแบ่งสาย ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มกราคม 2563 

 

-ระบบปิดส่งรายซ่ือนกักีฬาภายในวนัศุกร์ท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 16.30 น. 

 

-กาํหนดการแข่งขนั ตั้งแต่ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ – วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 

(แข่งขนัเฉพาะทุก วนัจนัทร์ - องัคาร – ศุกร์) 


	กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี พ.ศ. 2563 ********************

