
 
ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

กฬีาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
 

เพ่ือให้การแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงคข์องคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลยัมหิดล  ในการเช่ือมความสามคัคีภายในหน่วยงานและส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสเล่นกีฬากนั
มากข้ึน  ตลอดจนคดัเลือกนกักีฬาไปเขา้ร่วมแขง่ขนักีฬาฟตุบอลส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจ าปี 2563   จึงก าหนดระเบียบ
การจดัการแข่งขนัฟตุบอลกีฬาภายในมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปี  พ.ศ.  2563  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบการจดัการแข่งขนักฬีาฟุตบอลกฬีาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล  ประจ าปี พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบียบใดทีข่ัดกบัระเบียบนี ้โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
ข้อ 4.  กตกิาการแข่งขนั 

4.1 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัซ่ึงสมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภก์ าหนดใชใ้นปัจจุบนัและ 
ระเบียบท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟตุบอลบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล ก าหนดข้ึน 

4.2 การก าหนดช่วงอายขุองนกักีฬาในการแข่งขนั(ใชปี้ พ.ศ.ปัจจุบนัลบดว้ยปีเกิด) 
      4.2.1 ทีมกีฬาฟตุบอลประเภททัว่ไป 

         4.1.1.1 นกักีฬาอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี ใหล้งท าการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คน 
         4.1.1.2 นกักีฬาอาย ุ30-35 ปี ใหล้งท าการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 5 คน 
         4.1.1.3 นกักีฬาอายตุั้งแต่ 36  ปี ข้ึนไป ใหล้งท าการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 

  4.1.1.4 อนุญาตใหน้กักีฬาในรุ่นอายท่ีุสูงกวา่ ลงท าการแข่งขนัแทนในรุ่นอายท่ีุต ่ากวา่ได ้แต่ไม่อนุญาตให ้
                                                          นกักีฬาในรุ่นท่ีต ่ากวา่ลงท าการแข่งขนัในรุ่นอายท่ีุสูงกวา่ 
                                              4.1.1.5 ผูรั้กษาประตูอยูใ่นโซนอายใุนขอ้ 4.1.1.1 ถึง 4.1.1.3 ใดก็ได ้
                                     4.2.2 ทีมกีฬาฟตุบอลประเภทวไีอพี 

                                              4.2.2.1 นกักีฬาอาย ุ40–45 ปี ใหล้งท าการแขง็ขนัไดไ้ม่เกิน 4 คน  
                                              4.2.2.2 นกักีฬาอาย ุ46-50 ปี  ใหล้งท าการแขง็ขนัไดไ้ม่เกิน 4 คน  
                                              4.2.2.3 นกักีฬาอาย ุ 51  ปี  ข้ึนไป ใหล้งท าการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  
                                              4.2.2.4 อนุญาตใหน้กักีฬาในรุ่นอายท่ีุสูงกวา่ ลงท าการแข่งขนัแทนในรุ่นอายท่ีุต ่ากวา่ได ้แต่ไม่อนุญาตให ้
                                                          นกักีฬาในรุ่นท่ีต ่ากวา่ลงท าการแข่งขนัในรุ่นอายท่ีุสูงกวา่ 
                                             4.2.2.5  ผูรั้กษาประตู อยูใ่นโซนอายใุนขอ้ 4.2.2.1 ถึง 4.2.2.3 ใดก็ได ้

4.3 ก าหนดใหน้กักีฬาฟตุบอลประเภททัว่ไป  ในแต่ละทีมตอ้งมีนกักีฬาในสงักดัของส่วนงาน ท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั  
ลงสนามแข่งขนัในแต่ละคร้ัง    60  %   (จ านวน   6   คน)    ท่ีเหลือเป็นนกักีฬาสงักดัส่วนงานอ่ืนๆ  หากทีมใดฝ่าฝืนส่งผูเ้ล่นลงสนามเกิน
ตามท่ีก าหนด  จะถูกปรับแพใ้นนดันั้นๆ   และใหท่ี้คู่แขง่ขนัเป็นฝ่ายชนะ(ได ้3 คะแนน)    

4.4 ก าหนดใหน้กักีฬาประเภทวไีอพี ในแต่ละทีมสามารถร่วมนกักีฬาของแต่ละส่วนงานเขา้ร่วมการแข่งขนัไดโ้ดยไม่
จ ากดัจ านวน      
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ข้อ 5. ประเภทการแข่งขนั 

          ใหจ้ดัการแขง่ขนักีฬาฟตุบอล  ทีมชาย  11  คน    จ านวน  2  ประเภท ไดแ้ก่ 
                           5.1 ประเภทรุ่นทัว่ไป ก าหนดอาย ุ       
                           5.2 ประเภท VIP  ก าหนดอาย ุ 

ข้อ 6. คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมการแข่งขัน 
6.1 เป็นบุคลากรในมหาวทิยาลยัมหิดล ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจดัการกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล 

ประจ าปี พ.ศ. 2563    เร่ือง   หลกัเกณฑก์ารจดัการแข่งขนักีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ข้อ 7.การสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนัและข้อปฏิบตัใินการแข่งขัน 
7.1 ใหส่้วนงานสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาฟตุบอล โดยผา่นระบบ  Online    ตามท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬา

บุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล  ประจ าปี พ.ศ.2563  ก าหนด 
         7.2 ก าหนดเปิดรับสมคัรทีมฟตุบอลเขา้ร่วมการแขง่ขนัผา่นระบบ online  ตั้งแต่วนัท่ี 3 –30  ธนัวาคม  2562 
         7.3 ก าหนดส่งรายช่ือนกักีฬาฟตุบอลผา่นระบบ online  ตั้งแตว่นัท่ี  2 - 31  มกราคม   2562  
         7.5 ก าหนดช้ีแจง้ส่วนงานในวนัท่ี 10  มกราคม  2563  

                         7.4 ก าหนดประชุมผูจ้ดัการทีม ท่ีหวัหนา้ส่วนงานมอบหมาย พร้อมจบัสลากแบ่งสายกีฬาฟตุบอลวนัศุกร์ท่ี  17  มกราคม  
2563 เวลา 13.00  น  ณ   หอ้งประชุม  OSM  1  ชั้น  2   อาคารส านกังานอธิการบดี    
                         7.5 ก าหนดท าการแข่งขนักีฟตุบอล ตั้งแต่วนัท่ี 15  กมุภาพนัธ์  – 27   มีนาคม 2563  เวลา  15.00 น - 18.00 น  (เฉพาะวนั
เสาร์  วนัอาทิตย ์และวนัองัคาร)  ณ  สนามฟตุบอล  1  มหาวทิยาลยัมหิดล 

7.6 ก าหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานส่งรายช่ือผูเ้ล่นเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 25 คน แต่ไม่นอ้ยกวา่ 11  คน 

ข้อ 8.วธีิการจดัการแข่งขัน  ก าหนดให้มกีารแข่งขันดงันี ้
8.1 การแข่งขนัประเภททัว่ไป  

 8.1.1 แบ่งการแข่งขนั  ออกเป็น 2 สาย  (สาย A และสาย B) โดยคดัเลือกทีมอนัดบัท่ี  1 และอนัดบัท่ี 2 ของแต่ละสาย
เขา้รอบรองชนะเลิศ  
                            8.1.2 รอบรองชนะเลิศ  

                                        8.1.2.1 ทีมอนัดบัท่ี 1 ของสาย A  พบกบัทีมอนัดบัท่ี 2  ของสาย B 
                                           8.1.2.2 ทีมอนัดบัท่ี 1  ของสาย B พบกบัทีมอนัดบัท่ี 1  ของสาย A   
                              8.1.3 ชิงชนะเลิศท่ี 3 
                                        8.1.3.1 ทีมแพคู้่ท่ี 1  พบทีมแพคู้ท่ี่ 2   

 8.1.4 รอบชิงชนะเลิศ 
                                      8.1.4.1 ทีมชนะคู่ท่ี 1  พบทีมชนะคู่ท่ี 2 
                                 

                         8.2 การแข่งขนัประเภท วไีอพี 
8.2.1  แบ่งการแขง่ขนัออกเป็นสองสาย ไดแ้ก่ วไีอพี  C  และวไีอพี D  โดยคดัเลือกทีมอนัดบัท่ี 1 และอนัดบัท่ี 2             
         ของแต่ละสายเขา้รอบรองชนะเลิศ 
8.2.2  รอบรองชนะเลิศ  
         8.2.2.1 ทีมอนัดบัท่ี 1 ของวไีอพี E พบกบัทีมอนัดบัท่ี 2 ของวไีอพี F 

                              8.2.2.2  ทีมอนัดบัท่ี 2 ของวไีอพี E พบกบัทีมอนัดบัท่ี 1 ของวไีอพี F 
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                                        8.1.3 ชิงชนะเลิศท่ี 3 
                                                  8.1.3.1 ทีมแพคู้่ท่ี 1  พบทีมแพคู้ท่ี่ 2   

              8.1.4 รอบชิงชนะเลิศ 
                                               8.1.4.1 ทีมชนะคู่ท่ี 1  พบทีมชนะคู่ท่ี 2 

                                    8.3 กรณีมีทีมสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัจ านวนนอ้ย ไม่สามารถแบ่งสายการแข่งขนัได ้ ใหจ้ดัการแขง่ขนัแบบพบ 
                                          กนัหมด ทั้ง  2 ประเภท          

ข้อ 9. เวลาในการแข่งขัน 
 9.1 รอบแรก   ใชเ้วลาในการแข่งขนัรวมทั้งส้ิน 70 นาทีโดยแบ่งออกเป็น 2 คร่ึงๆ ล ะ 35 นาที และหยดุพกัคร่ึง 

ระหวา่งการแข่งขนัไม่เกิน 10 นาที  หรือหยดุพกั Cooling  Break  ตามท่ีผูต้ดัสินพจิารณา 
 9.2 รอบรองชนะเลิศเป็นตน้ไป  ใชเ้วลาในการแข่งขนัรวมทั้งส้ิน 80 นาทีโดยแบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ 40 นาที และ 

หยดุพกัคร่ึงระหวา่งการแข่งขนัไม่เกิน 10 นาที หรือหยดุพกั Cooling  Break  ตามท่ีผูต้ดัสินพิจารณา  
                          9.3 กรณีระยะเวลาท าการแข่งขนั  เน่ืองจากระหวา่งการแข่งขนัมีเหตุการไดรั้บบาดเจ็บ  ปัญหาของสนาม อุปกรณ์การ
แข่งขนัหรืออ่ืนใด ( ไม่รวมกรณีมีตวัผูเ้ล่น ไม่ครบ 7  คน  หรือเดินทางมาร่วมแข่งขนัชา้  15 นาที  )  ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  
ร่วมกบัผูจ้ดัการทีมท่ีหวัหนา้ส่วนงานมอบหมาย ในคู่แข่งขนันั้น ๆ  พิจารณาลดเวลาแข่งขนัลงตามความเหมาะสม  

ข้อ 10.กตกิาการให้คะแนน 
10.1 ทีมชนะ                                                 ได ้ 3  คะแนน 
10.2 ทีมท่ีเสมอกนัในเวลา                            ได ้ 1  คะแนน 
10.3 ทีมแพ ้                                                 ได ้0  คะแนน 
10.4 กรณีท่ีมีทีมไดค้ะแนนรวมเท่ากนัในแต่ละสาย    
         - ดูผลแตม้คะแนนท่ีไดจ้ากการพบกนัเอง เฮดทูเฮด (กรณี 2 ทีม) หรือ มินิลีค (กรณีมากกวา่ 2 ทีม)   
           -  ผลต่างประตูไดเ้สียในเกมท่ีพบกนัเอง   

  แต่ถ้าพจิารณาตามเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นแล้วยงัตดัสินไม่ได้ กใ็ห้ดูจากคะแนนแฟร์เพลย์ ซ่ึงมเีกณฑ์การคดิคะแนนดงันี ้       
                                 -โดนใบเหลือง -> -1 คะแนน 

         -โดน 2 ใบเหลืองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม -> -3 คะแนน 
 -โดนใบแดงไล่ออกโดยตรง -> -4 คะแนน 
 -โดนใบเหลืองแลว้มาโดนใบแดงไล่ออกโดยตรง -> -5 คะแนน 
                 แต่ถ้าพจิารณาตามเกณฑ์ดูจากคะแนนแฟร์เพลย์แลว้ยงัตดัสินไม่ได ้ใหจ้บัสลากเขา้รอบต่อไป 
                         10.5 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  หากผลการแข่งขนัในเวลาเสมอกนั  ใหต้่อเวลา คร่ึงละ 10 นาที หากเสมอ       
                               ใหเ้ตะจุดโทษหาผูช้นะ 

ข้อ 11.การส่งผู้เล่นและเปลีย่นตวัผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 11.1 ประเภททัว่ไป ระหวา่งการแข่งขนัสามารถเปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดไ้ม่เกิน  6  คน   จากผูเ้ล่นส ารองท่ีส่งรายช่ือร่วม 

แข่งขนัไวก่้อนการแข่งขนัคร้ังนั้นๆ 
11.2 การเปล่ียนตวัประเภททัว่ไป  ตอ้งเป็นการเปล่ียนตวัในรุ่นอายขุองตนเอง    หรืออายสูุงกวา่ลงแทนอายตุ  ่ากวา่  
        เท่านั้น  รุ่นอายตุ  ่ากวา่  ไม่สามารถเปล่ียนแทนรุ่นอายสูุงกวา่ได ้ 

 11.3 การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นประเภททัว่ไป หรือการจดัผูเ้ล่นอายสูุงลงเล่นในรุ่นอายตุ  ่าได ้ และไม่สามารถเปล่ียนกลบัลงเล่น
ในโซนอายหุรือรุ่นเดิมอีกได ้ เฉพาะในแมทการแขง่ขนันั้นๆ 

 11.4 ผูล้งท าการแข่งขนัประเภททัว่ไป ท่ีถูกเปล่ียนตวัออกไปแลว้ ไม่สามารถกลบัมาลงแข่งขนัไดอี้ก 
 11.5 ทีมท่ีเปล่ียนตวัผูเ้ล่นผดิช่วงอาย ุตามขอ้ 11.2 ใหป้รับแพใ้นนดันั้นและใหที้มคู่แข่งขนัชนะ (ได ้3 แตม้) 
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          11.6 ประเภทวไีอพี ผูเ้ล่นสามารถเปล่ียนตวัเขา้-ออก ในโซนอายขุองตวัเอง หรือโซนท่ีส่งช่ือลงแข่งขนัในแมทนั้นๆ  

โดยใหแ้จง้การเปล่ียนตวัท่ีโตะ๊กรรมการทุกคร้ัง 
          ข้อ 12. ก าหนดช่วงวนัเวลาในการจดัการแข่งขัน 

           ใหจ้ดัการแข่งขนัระหวา่งเดือน 15 กมุภาพนัธ์ – 27  มีนาคม   พ.ศ. 2563     เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นใหค้ณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัเปล่ียนแปลงก าหนดการไดต้ามความเหมาะสม 
           ข้อ 13.ชุดแข่งขนัและอุปกรณ์การแข่งขนั 

             13.1ใหแ้ต่ละทีมแต่งกายชุดเขา้ร่วมแข่งขนัเหมือนกนัทุกคน   ยกเวน้ผูรั้กษาประตใูหใ้ชชุ้ดแข่งขนัท่ีมีสีแตกต่าง  ตอ้งมี
หมายเลขเส้ือแสดงชดัเจนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  และหมายเลขเส้ือตอ้งตรงกบัใบส่งรายช่ือหากไม่ปฏิบติัตามคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัฯ มีสิทธิท่ีจะไม่ใหบุ้คคลนั้นลงท าการแข่งขนัในนดันั้นๆ   

    13.2ใหผู้ล้งท าการแข่งขนัท่ีเป็นหวัหนา้ทีมติดปลอกแขนท่ีแขนเส้ือดา้นซา้ยโดยทีมท่ีเขา้ร่วมแขง่ขนัจะตอ้งจดัหาเอง 
    13.3 ผูล้งท าการแข่งขนัจะตอ้งสวมรองเทา้สตัด๊    ส าหรับกีฬาฟุตบอล   สวมถุงเทา้ยาว     และตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนั 

(สนบัแขง้) ลงท าการแขง่ขนัทุกคร้ัง  หากไม่ปฏิบติัตามคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ จะมิใหน้กักีฬาผูน้ั้นลงท าการแขง่ขนั 
    13.3 ลูกฟตุบอลส าหรับใชใ้นการแข่งขนัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ 

          ข้อ 14. ข้อปฏบิัตแิละการคาดโทษในการแข่งขนั 
             14.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งยอมรับค าตดัสินและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั

กรรมการผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการแขง่ขนั อยา่งเคร่งครัด 
                      14.2 ใหผู้จ้ดัการทีมส่งรายช่ือนกักีท่ีจะลงท าการแขง่ขนั     ใหต้รงกบัหมายเลขเส้ือท่ีไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้     และส่งให้
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ  ก่อนลงสนามแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  1   ชัว่โมง 
                      14.3 ทีมท่ีไม่มาแขง่ขนัหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนันอ้ยกวา่  7  คน  หลงัจากเวลาก าหนด  15  นาที 
ใหถื้อวา่ทีมนั้นไม่มาแข่งขนัตามท่ีก าหนดใหป้รับแพใ้นนดันั้นและใหที้มคู่แข่งขนัชนะ (ได ้3 แตม้) 

  14.4 ตลอดการแขง่ขนัผูล้งท าการแข่งขนัตอ้งประพฤติตนเป็นนกักีฬาท่ีดีและตอ้งปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 
 14.5 นกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัหรือเจา้หนา้ท่ีทีมคนใดละเมิดกติกาโดนคาดโทษใบเหลืองจากผูต้ดัสินสะสมรวมกนั 2 ใบ 

จะถูกตดัสิทธิหา้มลงแข่งขนั 1 คร้ัง ในนดัถดัไปโดยอตัโนมติั โดยใหน้บัการคาดโทษใบเหลืองสะสมตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
14.6 นกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัหรือเจา้หนา้ท่ีทีมคนใดละเมิดกติกาการแข่งขนัซ่ึงผูต้ดัสินลงโทษโดยการใหใ้บแดงจะตอ้ง

ออกจากการแข่งขนัทนัที โดยใหอ้อกจากพ้ืนท่ีและมิใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัในนดันั้นๆ  อยา่งเด็ดขาด และหา้มลงท าการแข่งขนั
ในคร้ังถดัไป จ านวน  2  คร้ัง  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  รายงานประธานจดัการแข่งขนักีฬาฟตุบอลกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล 
และแจง้ส่วนงานท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 

  กรณีนกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัหรือเจา้หนา้ท่ีทีมคนใดละเมิดกติกาการแข่งขนั        ซ่ึงผูต้ดัสินคาดโทษหรือลงโทษในการ
แข่งขนัรองชิงท่ี 3 และท่ี 1   ใหมี้ผลลงโทษตามขอ้14.5,14.6 ในการแข่งขนัในปีถดัไป 

ข้อ 15. เงนิประกนัทมีและค่าปรับ 
                    15.1 ทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งวางเงินประกนัทีม ตามจ านวนค่าปรับใบเหลือง-แดง ในปีท่ีผา่นมา โดยคิดรวมอตัรา
กา้วหนา้ 500 บาท  ก่อนลงสนามแข่งขนั  1  วนั  และจะไดรั้บคืนหลงัจากเสร็จส้ินการแข่งขนัหลงัจากการหกัค่าปรับจากการคาดโทษ 
                    15.2  กรณีทีม(นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี) ท่ีเขา้การแข่งขนัถูกคาดโทษใบเหลือง ถูกคิดค่าปรับใบละ  300   บาท   โดยหกัจากเงิน
ประกนัทีม หากไม่เพียงพอเรียกเก็บจากส่วนงาน 
      15.3 กรณีทีม (นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี) ท่ีเขา้การแข่งขนัถูกลงโทษใบแดงถูกคิดค่าปรับใบละ 500 บาทโดยหกัจากเงินประกนั 
ทีม หากไม่เพียงพอเรียกเก็บจากส่วนงาน    ทั้งน้ีเงินค่าปรับจะน าส่งกองคลงัและออกใบเสร็จ ส่งใหห้น่วยงานเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่าย
หลงัจากเสร็จส้ินการแขง็ขนั 
 



 
-5- 

 
15.4 กรณีทีมใดไม่มาท าการแข่งขนัตามโปรแกรมท่ีก าหนด  ส่วนงานท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน

การจดัการแข่งขนัในแมทนั้นๆ ในวงเงิน   7,000   บาท   (เจ็ดพนับาทถว้น)   
15.5 เงินประกนัทีมคณะกรรมการจดัการแขง่ขนักีฬาฟตุบอลบุคลากรประจ าปี 2563  เป็นผูจ้ดัเก็บรักษา      ทีมท่ีมีขอ้กรณี

ตามขอ้ 15.2 ,15.3,15.4    คณะกรรมการฯ   จะหกัจากเงินประกนัน าส่งรายไดม้หาวทิยาลยัมหิดล    และจะส่งเงินประกนัคงเหลือคืนทีม
ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัพร้อมใบเสร็จ(ตามขอ้15.2 ,15.3)    

ข้อ 16. กรรมการผู้ตดัสินและเจ้าหน้าที ่
             ผูต้ดัสินใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟตุบอลบุคลากรประจ าปี 2563 ในการจดัหาโดยเนน้ถึง

เหมาะสมกบัการจดัการแข่งขนักีฬาภายในมหาวทิยาลยั เพ่ือการเช่ือมความสามคัคีภายในหน่วยงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกบั
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ข้อ 17. การประท้วงและการอุทธรณ์ 
     ใหแ้ต่ละทีมท่ีตอ้งการประทว้งใหผู้จ้ดัการทีมท าหนงัสือประทว้งยืน่ต่อ    ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งกีฬาฟตุบอลบุคลากร     

ประจ าปี    2563    (ประธานจดัการแข่งขนั กรรมการจดัการแข่งขนั ผูจ้ดัการทีมท่ีไม่ใช่คู่กรณี   รวมแลว้ไม่เกิน  5   คน)   พร้อมหลกัฐาน
ประกอบ และมีค่าใชจ่้ายในการยืน่หนงัสือประทว้ง  จ านวน   2,000  บาท   ภายในระยะเวลา 24  ชัว่โมง    หากเลยก าหนดนั้นถือวา่หมด
สิทธิในการประทว้งไม่วา่กรณีใด  ๆ    และใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการจดัการแข่งกีฬาฟตุบอลบุคลากร ประจ าปี  2563   ถือเป็นท่ีสุด  

       กรณียืน่ประทว้งวนิิฉยัแลว้เป็นผล คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  จะคืนเงินค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ทีมท่ียืน่ประทว้ง           แต่การ
วนิิจฉยัแลว้ไม่เป็นผล  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  ไม่คืนเงินค่าใชจ่้ายในการประทว้งใหที้มท่ียืน่ประทว้ง  โดยคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัฯ   จะส่งเงินดงักล่าวเป็นรายไดม้หาวทิยาลยั 

ข้อ 18. การลงโทษ 
          18.1 ผูล้งท าการแขง่ขนั   หรือเจา้หนา้ท่ีทีมคนใดถูกลงโทษโดยผูต้ดัสินใหใ้บแดงอนัเน่ืองมาจากการดูหม่ินดว้ยการใชค้  าพดู

หรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม   เช่น   การด่าทอใหร้้ายหรือข่มขู่ หรือใชก้ าลงัประทุษร้ายต่อฝ่ายตรงขา้มหรือกรรมการผูต้ดัสินหรือ
ผูอ่ื้นผูใ้ด     คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ฯ   อาจพิจารณาน าเสนอมหาวทิยาลยั ใหต้ดัสิทธิบุคคลนั้นออกจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัและ
หา้มเขา้ร่วมการแข่งขนัฟตุบอลกีฬาบุคลากรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี รวมถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ จะรายงานไปยงัตน้สงักดัของ
นกักีฬา เพ่ือด าเนินการทางวนิยัตอ่ไป 

          18.2 ผูล้งท าการแขง่ขนั   มีเจตนาเล่นรุนแรง   เล่นนอกเกมส์การแข่งขนั   ท าใหผู้เ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไดรั้บบาดเจ็บ  ถูกคาดโทษ
ใบแดง และตดัสิทธ์ิหา้มลงแข่งขนัตลอดการแข่งขนั พร้อมรายงานไปยงัหวัหนา้ส่วนงานตน้สงักดั 

          18.3 กรณีตรวจสอบพบวา่ทีมใดมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัคณะกรรมการ 
จดัการแข่งขนัฯ จะพิจารณาตดัสิทธิการเขา้ร่วมแข่งขนัทนัที และหา้มทีมดงักล่าวเขา้ร่วมการแข่งขนัฟตุบอลกีฬาบุคลากรเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่  2  ปีและรายงานไปยงัหวัหนา้ส่วนงานตน้สงักดั เพ่ือด าเนินคดีอาญาและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 
         ข้อ19. ในกรณีอ่ืนใด  

ท่ีนอกเหนือจากน้ี ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณีและใหค้  าตดัสินนั้นถือ
เป็นท่ีสุด 

                 ประกาศ   ณ    วนัท่ี      19     พฤศจิกายน     พ.ศ. 2563 
 

                                                                                                                          (นายไพรัตน์    แดงเอม)  
                        ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
                          กีฬาฟตุบอลบุคลากร ประจ าปี 2563 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


