ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ. 2560
********************
เพื่อให้การแข่งขันกี ฬาฟุตซอลภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของคณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าภายในมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ในการเชื่ อ มความสามัค คี ภ ายในหน่ ว ยงานและ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬากันมากขึ้น
จึ ง กํา หนดระเบี ย บคณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าฟุ ต ซอล กี ฬ าบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ประจําปี พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขัน กี ฬ าฟุ ต ซอล กี ฬ าบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี พ.ศ. 2560 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบใดที่ขดั กับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 กติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ ใช้ก ติ ก าการแข่ งขัน กี ฬ าฟุ ต ซอลของสหพัน ธ์ ฟุ ต ซอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่ งสมาคมฟุ ต บอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดใช้ในปัจจุบนั และระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนดขึ้น
4.2 ให้มีผูเ้ ล่ นอื่ นซึ่ งอยู่นอกสังกัดที มที่ ส่งเข้าแข่งขัน สามารถเข้าร่ วมที มนอกสังกัดนั้นได้ กรณี ทีม
ต้นสังกัดมีผเู ้ ล่นครบตามจํานวนและไม่ได้ส่งชื่อผูเ้ ล่นคนนั้นร่ วมทีม
4.3 ในกรณี ที่มีผูเ้ ล่นนอกสังกัดมาร่ วมทีม ระหว่างการแข่งขันแต่ละทีมจะต้องมีผูเ้ ล่นในสังกัดอยู่ใน
สนาม 3 คน และนอกสังกัดอยู่ในสนาม 2 คน ทั้งนี้ นับรวมกับผูร้ ักษาประตู (เฉพาะทีมฟุตซอล รุ่ นทัว่ ไป) จะทําการ
กําหนด วันประชุมผูจ้ ดั การทีม
4.4 ตัวแทนจากคณะ/สถาบัน ส่ งเข้าร่ วมการแข่งขันได้รุ่นล่ะ1 ทีมเท่านั้น
4.5 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้เฉพาะรุ่ นเดียวเท่านั้น
ข้ อ 5 ประเภทการแข่ งขัน
5.1 รุ่ นประเภททีมชายไม่จาํ กัดอายุ (รับสมัครจํานวน 24 ทีม)
5.2 รุ่ นประเภททีมชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป (ไม่เกินปี 2520 รับสมัครจํานวน 8 ทีม)
ข้ อ 6 คุณสมบัตผิ ู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน เป็ นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ข้ อ 7 การสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน และข้ อปฏิบตั ใิ นการแข่ งขัน
7.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่ งรายชื่อผูเ้ ล่นเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน
7.2 ให้แต่ละหน่วยงานส่ งหลักฐานนักกีฬาดังนี้
7.2.1 แผงรู ปและรายชื่อ
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7.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
7.2.3 สําเนาบัตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/คําสัง่ บรรจุแต่งตั้ง/คําสัง่ จ้าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
7.2.4 นัก กี ฬ าที่ แ สดงหลักฐานไม่ ค รบไม่ มี สิ ท ธิ ล งเล่ น ในการแข่ งขัน หากฝ่ าฝื นจะถู ก ปรั บ แพ้
ในนัดนั้น และให้ทีมคู่แข่งขันเป็ นผูช้ นะ
7.2.5 นักกีฬาที่ลงสมัครสามารถลงสมัครได้แค่รายการเดียว
7.2.6 ค่าประกันทีมเข้าแข่งขัน 1000 บาท
ข้ อ 8 วิธีการจัดการแข่ งขัน ให้ จัดการแข่ งขันดังนี้
8.1 ประเภทที มชายทัว่ ไปรอบแรกแบ่ งออกเป็ น 4 สาย แต่ ละสายแข่งขัน แบบพบกันหมด ที มที่ ได้
คะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายผ่านเข้ารอบในรอบต่อไป โดยให้ทีมที่ได้อนั ดับที่ 1 – 4 ของปี ที่ผ่านมา เป็ นทีม
วางของสายที่ 1 สายที่ 2,สายที่ 3 และสายที่ 4 ตามลําดับ
8.2 ประเภททีมชายอายุ 40ปี ขึ้นไปแบ่งออกเป็ น 2 สาย ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย
ผ่านเข้ารอบในรอบต่อไป
8.3 การแข่งขันในรอบที่ 2 จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ประกบคู่ตามตารางที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนด
ข้ อ 9 สนามแข่ งขัน เวลาในการแข่ งขัน
9.1 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน : รอบแรกและรอบสอง ใช้เวลา 30 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ งๆ ละ 15 นาที
ส่ วนรอบรองชนะเลิ ศและรอบชิ งชนะเลิศ ใช้เวลา 40 นาที แบ่งออกเป็ น 2 ครึ่ งๆ ละ 20 นาที โดยหยุดพักครึ่ งระหว่าง
การแข่งขัน 5 นาที
9.2 สนามแข่งขัน : สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา นครปฐม
ข้ อ 10 กติกาการให้ คะแนน
10.1 ให้ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน
10.2 ผลการแข่งขันที่เสมอกัน ให้ทีมละ 1 คะแนน
10. 3 ในกรณี ที่ มี ที ม ได้คะแนนรวมเท่ ากัน ในแต่ ล ะสายสองที ม ให้ใช้วิธี ดู ผ ลการแข่ งขัน ระหว่าง
สองที มนั้น (Head To Head) เพื่ อ หาที มเข้าไปเล่ น ในรอบต่ อไป แต่ ถ้าผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้จบั สลากตัด สิ น หาที ม
เข้ารอบต่อไป
10.4ในกรณี ที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสายมากกว่าสองทีมให้ใช้วิธีจบั ฉลากตัดสิ นเพื่อหา
ทีมเข้ารอบต่อไป
ข้ อ 11 การเปลีย่ นตัวผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
ระหว่างการแข่งขัน ให้เปลี่ยนตัวผูเ้ ข้าแข่งขันได้ตลอดเกมการแข่งขัน จากตัวผูเ้ ล่นสํารองที่ระบุชื่อไว้
ก่อนแข่งขันครั้งนั้น
ข้ อ 12 กําหนดการแข่ งขัน
ให้จดั การแข่งขันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม เว้นแต่ มีเหตุจาํ เป็ นให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ เปลี่ยนแปลงกําหนดการได้ตามความเหมาะสม
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ข้ อ 13 ชุ ดแข่ งขัน และอุปกรณ์ การแข่ งขัน
13.1 ให้ แ ต่ ล ะที ม แต่ งกายเข้าแข่ งขัน เหมื อ นกัน ทุ ก คน ยกเว้น ผูร้ ั ก ษาประตู ให้ ใช้ชุ ด แข่ งขัน ที่ มี สี
แตกต่างกับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน และต้องมีเบอร์ เสื้ อแสดงชัดเจน และหมายเลขเสื้ อต้องตรงกับใบสมัคร หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามคณะกรรมการมีสิทธิที่จะไม่ให้บุคคลนั้นลงแข่งในสนามได้
13.2 ให้ ผูเ้ ข้าแข่ งขัน ที่ เป็ นหัว หน้าที ม ติ ด เครื่ อ งหมายสั ญ ลัก ษณ์ (ปลอกแขน) ที่ แ ขนเสื้ อ ด้านซ้าย
ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง
13.3 ให้ผลู ้ งทําการแข่งขัน สวมรองเท้าหุ ้มส้นแบบผ้าใบ หรื อแบบหนังนิ่ ม ที่ส้นทําด้วยยาง หรื อวัสดุ
คล้ายคลึงกัน สวมถุงเท้ายาว และต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกัน (สนับแข้ง) ลงทําการแข่งขันทุกครั้ง หากไม่ปฏิบตั ิตาม ผูต้ ดั สิ น
มีสิทธิหา้ มมิให้ลงทําการแข่งขัน
ข้ อ 14 ข้ อปฏิบตั ใิ นการแข่ งขัน
14.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสิ นและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ กรรมการผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
14.2 ให้ผจู ้ ดั การทีมส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
และส่ งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
14.3 ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรื อไม่พร้อมที่จะแข่งขันหรื อมีผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันน้อยกว่า 4 คน หลังจากเวลา
กําหนด 10 นาที ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามที่กาํ หนด ให้ปรับแพ้ในนัดนั้นและให้ทีมคู่แข่งขันชนะ
14.4 ตลอดการแข่ ง ขัน ผู ้เข้า แข่ ง ขัน ต้อ งประพฤติ ต นเป็ นนั ก กี ฬ าที่ ดี และต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกติ ก า
การแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
14.5 ผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน ซึ่งผูต้ ดั สิ นได้ตกั เตือนเป็ นทางการโดยแสดงใบเหลือง
จะได้รับการบันทึกเป็ นทางการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้ง และหากมีการละเมิดเช่ นนี้ อีกเป็ นครั้งที่สอง
ในการแข่งขันคราวต่อไป จะถูกตัดสิ ทธิ ห้ามลงแข่งขันในนัดที่ ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามกําหนดการคราวต่อไป
1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
14.6 ผูเ้ ข้าแข่ ง ขัน หรื อ เจ้าหน้ าที่ ที ม คนใดที่ ล ะเมิ ด กติ ก าการแข่ ง ขัน ซึ่ งผูต้ ัด สิ น ลงโทษโดยการ
ให้ใบแดง จะต้องออกจากการแข่งขันและออกนอกสนามแข่งขัน และห้ามลงทําการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง
14.7 กรณี นั ก กี ฬ าโดนใบเหลื อ งและใบแดง จะมี บ ทลงโทษคื อ จะปรั บ เงิ น ค่ าใบเหลื อ ง 50 บาท
ใบแดง 100 บาท (หลังจากจบการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะออกใบเสร็ จให้กบั ทีมที่เสี ยค่าปรับ)
14.8 กรณี ทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขันมาแข่งขันไม่มาทการแข่งขันให้ครบทุกแมท คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะทําการยึดเงินประกันทีม
14.9 กรณี ทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขันไม่มาแข่งขันเลยและไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการฯจะมีบทลงโทษตัดสิ ทธิ์ไม่ให้เข้าร่ วมการแข่งขัน 1 ปี
*** กรณี ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันหรื อเจ้าหน้าที่ทีมคนใดถูกลงโทษโดยผูต้ ดั สิ นให้ใบแดง อันเนื่ องมาจากการ
ดู ห มิ่ น ด้วยการใช้ค าํ พูดที่ ไม่ เหมาะสม เช่ น การด่ าว่าให้ร้ายกรรมการผูต้ ดั สิ น อย่างรุ น แรง หรื อ ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กาํ ลัง
ประทุ ษ ร้ าย หรื อ ได้ใช้ก ําลัง ประทุ ษ ร้ ายต่ อ ผูเ้ ล่ น ฝ่ ายตรงข้ามหรื อ กรรมการผูต้ ัด สิ น คณะกรรมการจัด การแข่ งขัน
อาจพิจารณาให้ตดั สิ ทธิบุคคลนั้นออกจากการเข้าร่ วมการแข่งขันตลอดรายการ
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ข้ อ 15 กรรมการตัดสิ นและเจ้ าหน้ าที่ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้ อ 16 การประท้ วง และการอุทธรณ์
ให้แต่ละที มที่ ตอ้ งการประท้วงทําหนังสื อประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้ อมหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา 24 ชม. หากเลยกําหนดนั้น ถือว่าหมดสิ ทธิ ในการประท้วงไม่ว่ากรณี ใดๆ คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 17 การลงโทษ
บุ คคลใดมี เรื่ องชกต่อ ย ทะเลาะวิวาทกัน ในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจรายงาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของบุคคลนั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินยั ตามระเบียบของทางราชการต่อไป
ข้ อ 18 ในกรณี อื่นใดที่นอกเหนื อจากนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายกมลพันธ์ ธนสารประเสริ ฐ)
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลบุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2560

