ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 01-04
..………….…………………..
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที43
่ เปนไป
ดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกรีฬาฟุตบอล
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบแต
ัน ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมชาย
2.2 ทีมหญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละมหาวิทยาลัย สมัครเขา รวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีม
สงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 25 คน
4.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จ ะลงทําการ
แขงขันไดประเภทละไมเกิน 20 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือกและ/หรือ
รอบมหกรรม ในวันประชุมผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ไดไมเกินประเภทละ 4 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา ใหชัดเจน
ทั้งนี้ การยืนยันรายชื่อดังกลาวตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนเสร็จสิ้นการประชุม หากไมสามารถดําเ นินการ
ไดใหปฏิบัติตามขอ 4.3
4.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม
หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ4.2 ใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 20 คน โดยให
ที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
4.4 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 4.2 หรือ 4.3 แลว ไมอนุญาต
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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4.5 ในแตละทีมใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน
4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน
ผูฝกสอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัแยหงประเทศไทย
5.2 รอบมหกรรม ประเภททีมหญิง ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด สําหรับประเภททีมชาย
จํานวน 24 ทีม ใหจัดการแขงขัน ดังนี้
5.2.1 ใหทมี ที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง ที่ผานมา จัดอยู
ในตําแหนงที่ 1 ของสาย A
5.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
5.2.3 รอบแรกใหแบงออกเปน8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก และในแตละสายแขงขัน
แบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขัน
ในรอบตอไป
5.2.4 รอบที่สอง ใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจับ สลากทีมอันดับที่ 1 ของสาย เขาสู
ตําแหนงทีมยืนและใหจับ สลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่
1 โดยทีมที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรก ตองไมพบกันในรอบนีและในการจั
้
บสลาก
ใหผูแทนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับ สลาก และดําเนินการ
จับสลากประกบคูแ ขงขัน
5.2.5 รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก
ตามสายการแขงขัน ดังนี้
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ที่ 1 สาย

M 25

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 33
M 26
M 37

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

M 27
M 34
M 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 39 - M 40
M 29
M 35

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 30

M 38
M 31

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

ชนะเลิศ

M 36
M 32
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ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงอันดับที่ 3
5.2.6 เวลาที่ใชในการแขงขัน
(1) ใหใชเวลาในการ แขงขัน 90 นาที แบ งออกเปน 2 ตอน ๆ ละ 45 นาที
โดยหยุดพักระหวางตอนไมเกิน 15 นาที
(2) ในกรณีที่หมดเวลาการแขงขันตามขอ (1) แลวปรากฏผลการแขงขันเสมอ
กันใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผูชนะ โดยใหใชกับทุคูกของการแขงขัน
ยกเวนในคูชิงชนะเลิศ
(3) ในคูชิงชนะเลิศ หลังจากหมดเวลาตาม ขอ (1) แลวปรากฏผลเสมอกันใหหยุด
พัก 5 นาที แลวตอเวลาการแขงขันพิเศษ ออกไปอีก 30 นาที แบงออกเปน 2
ตอน ๆ ละ 15 นาที โดยไมมีหยุดพัก ระหวางตอนและใหแขงขันเต็มเวลา
หากหมดเวลาการแขงขันแลวยังเสมอกัน ใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
เพื่อหาผูชนะ
5.2.7 การแขงขันรอบแรก ใหนับคะแนนดังนี้
(1) ใหทีมที่ชนะได 3 คะแนน แพได 0 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสายและจะตองพิจารณาใหทีมใด
ทีมหนึ่งเขาแขงขันรอบตอไป ใหผูแทนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผูกําหนดวิธีการจับ สลาก และดําเนินการจับ สลากเพื่อหาทีมเขารอบ
ตอไป
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขัน และอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน
7.1.1 ใหแตละทีมจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุมสีเขม 1 ชุด และชุด
สีออ น 1 ชุด ในกรณีที่ชุดแขงขัน มีสีคลายคลึงกัน ให ทีม ที่ มีชื่อตามหลัง
ตามกําหนดการแขงขัน เปนผู เปลี่ย นชุด แขงขันเพื่อความสะดวกในการตัดสิน
7.1.2 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอนแจงสีของชุดแขงขันตอ
คณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม
7.1.3 ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกัน ทุกคน ยกเวนผูรักษาประตูให ใช สีเสื้อ
แตกตางกับผูเขาแขง ขันอื่น และใหติดหมายเลขดานหลังเสื้อขนาด ความสูงไมต่ํา
กวา 25 ซม. และที่หนาอกเสื้อ และกางเกงดานหนา มีความสูงไมต่ํากวา 10 ซม.
หากผูเขาแขงขัน ไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไ ม ตรงกับ ในเอกสารการ
ยืนยันรายชื่อนักกีฬา คณะ กรรมการจัดการแขงขันจะไมอนุญาตใหผูเขาแขง ขัน
ผูนั้นลงทําการแขงขัน ยกเวนจะไดขอ อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
และไดบันทึกเปนหลักฐานไวแลว หากไมปฏิบัติตามจะปรับให ทีมนั้นเปนแพ
และไมอนุญาตใหลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน
7.1.4 ใหผูเขาแขงขันที่เปนหัวหนาทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ (ปลอกแขน) ทีแ่ ขน
เสื้อดานซายซึ่งผูเขาแขงขันจะตองจัดหามาเอง
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7.1.5 ใหเจาหนาที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
หรือตามกฎของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
7.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
8.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัว ที่ไดลงทะเบียน
ไวแลว ในแบบการแขงขันประจําวัน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเ
วลาแขงขันไมนอยกวา30 นาที
8.3 ผูเลนสํารองใหสงรายชื่อไดไมเกิน 7 คน และเปลี่ยนตัวไดไมเกิน 3 คน ของการแขงขัน
แตละคู
8.4 ทีมที่ไมมาแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา 7 คน หลังจาก
เวลาที่กําหนดไว 15 นาที ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามที่กําหนดและใหปรับเปนแพตลอดการแขงขัน
8.5 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลาและสถานทีท่ ี่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพในกรณี
ดังกลาว ใหค ณะกรรมการจัดการแขงขัน รายงานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศเพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.6 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตอง
ปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.7 ผูเขาแขงขันคนใดที่ละเมิด กติกาการแขงขัน และผูตัดสินไดตักเตือนเปนทางการ
โดยแสดงใบเหลืองจะไดรับการบันทึกเปนทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันทุกครั้งและหาก ผูเขาแขงขัน คน
เดิมมีการละเมิด เชนนี้อีกเปนครั้งที่ สอง คณะกรรมการจัดการแขง ขันจะตัดสิทธิผูเขาแขงขัน ผูนั้น มิใหรว มใน การ
แขงขันที่ทีมของตนจะตองแขงขันตามกําหนดการครั้งตอไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
8.8 ผูเขาแขงขัน ตลอดจนเจาหนาที่ทีม ที่ผูตัดสินสั่งใหออกจากกา รแขงขัน โดยแสดง
ใบแดงแลว จะหมดสิทธิเขารวมการแขงขันครั้งตอไป1 ครั้ง
หากเห็นวาการลงโทษไมเพียงพอ ใหประธานจัดการแขงขันรายงานให คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยและใหคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประชุมพิจารณาความผิดหากเห็นวา ไมเพีย งพอใหลงโทษผูเขาแขงขัน
หรือเจาหนาที่ทีมนั้นเพิ่มเติม ตามแตกรณี ซึ่งการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
จะตองดําเนิน การภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันครั้งนั้น ๆ ถาคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ มิไดพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ดังกลาว ผูเขาแขงขัน หรือเจาหนาที่ทีม ผูนั้นมีสิทธิ
เขารวมการแขงขันตอไป หลังจากที่หมดสิทธิเขารวมการแขงขันตามขางตนแลว 1 ครั้ง
8.9 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อค วาม
เปนเลิศ ในคณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควร
แกกรณีและหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณา
ลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ยืนยันรายชื่อเขารวมการ
แขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชประกาศนี้ ให
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัขาด
ยชี้
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

