ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-15
..………….…………………..
เพื่อใหการ จัดการแขงขันกีฬาฟุ ตซอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัด การ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ให ใชกติกา การแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาช าติ (FIFA) ซึ่งสมาคม กีฬาฟุตบอล
แหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับ
ประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมชาย
2.2 ทีมหญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละมหาวิทยาลัย สมัครเขา รวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีม
สงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 17 คน
4.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะล งทําการ
แขงขันไดประเภทละไมเกิน 14 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือกและ/หรือ
รอบมหกรรม ในวันประชุมผู จัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ไดไมเกินประเภทละ2 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา ใหชัดเจน ทั้งนี้
การยืนยันรายชื่อดังกลาวตองดําเนินการใหเรี ยบรอยกอนเสร็จสิ้น การ ประชุม หากไมสามารถดําเนินการ
ไดใหปฏิบัติตามขอ 4.3
4.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ทีม หนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม
หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข
อ 4.2
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาให
เหลือไมเกิน 14 คน โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
4.4 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 4.2 หรือ 4.3 แลว ไมอนุญาตให
แกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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4.5 ในการแขงขันแตละนัด ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัว
ที่ไดลงทะเบียนไวแลว ในแบบก ารแขงขันประจําวันไมเกิน 12 คน จากรายชื่อที่ยืนยันการเขารวมการแขงขัน
ตามขอ 4.2 หรือ 4.3 สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
4.6 ในแตละทีมใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน
และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัแยหงประเทศไทย
5.2 รอบมหกรรม ประเภททีมหญิง ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการ ฝา ยสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนด สําหรับ ประเภททีมชาย
จํานวน 24 ทีม ใหจัดการแขงขัน ดังนี้
5.2.1 ให ทมี ที่ ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง ที่ผานมา
จัดอยูในตําแหนงที่ 1 ของสาย A
5.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
5.2.3 รอบแรกใหแบงออกเปน 8 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก และในแตละสายแขงขัน
แบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
5.2.4 รอบทีส่ อง ใหแข งขันแบบแพคัดออก โดยใหจับ สลากทีม อันดับที่ 1 ของสาย
เขาสู ตําแหนงทีมยืนและใหจับ สลากทีมอัน ดับที่ 2 ของสายมาประกบคู กับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจากสาย
เดียวกันในรอบแรก ตองไมพบกันในรอบนี้
และในการจับ สลากใหผูแทนคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อค วามเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไ ทย เปนผูกําหนดวิธีการจับ สลาก
และดําเนินการจับสลากประกบคูแ ขงขัน
5.2.5 รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเ ลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก
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 ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงอันดับที่ 3
5.2.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน
(1) ใหใชเวลาในการ แขงขัน 40 นาที แบงออกเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที
โดยหยุดพักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที
(2) ในกรณีที่หมดเวลาการแขงขันตามขอ (1) แลวปรากฏผลการแขงขัน เสมอกันให
เตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษตามกติกาการแขงขันฟุตซอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอล
แหงประเทศไทยฯ ไดประกาศใชแลวเพื่อหาผูชนะ โดยใหใชกับทุกคูของการแขงขัน
(3) อนุญาตใหขอเวลานอกไดครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง ๆ และไมเกิน 1 นาที หากไมใชสทิ ธิ
การขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรก จะไมสามารถนําไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได
5.2.6 การแขงขันรอบแรก ใหนับคะแนนดังนี้
(1) ใหทีมที่ชนะได 3 คะแนน แพได 0 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสายและจะตองพิจารณาให ทีม ใด
ทีมหนึ่งเขาแขงขันรอบตอไป ใหผแู ทนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจัสบลากและดําเนินการจับสลากเพื่อหาทีมเขารอบ
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุ กรรมการ ฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขัน และอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน
7.1.1 ใหแตละทีมจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุมสีเขม 1 ชุด และชุด
สีออ น 1 ชุดในกรณีที่ชุดแขงขัน มีสีคลายคลึงกันให ทีม ที่มีชื่อตามหลัง ตามกําหนดการแขงขัน เปนผู เปลี่ย นชุด
แขงขันเพื่อความสะดวกในการตัดสิน
7.1.2 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอนแจงสีของชุดแขงขันตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม
7.1.3 ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกัน ทุกคน ยกเวนผูรักษาประตูให ใช สีเสื้อ
แตกตางกับผูเขาแขงขันอื่น และใหติดหมายเลขดานหลังเสื้อขนาด ความสูงไมต่ํากวา 25 ซม. และที่หนาอกเสื้อ และ
กางเกงดานหนา มีความสูงไมต่ํากวา 10 ซม. หากผูเขาแขงขัน ไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม ตรงกับ ใน
เอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมอนุญาตใหผูเขาแขง ขันผูนั้นลงทําการแขงขัน
ยกเวนจะไดขอ อนุญาตจากคณะ กรรมการจัดการแขงขัน และไดบันทึกเปนหลักฐานไวแลว หากไมปฏิบัติตาม
จะปรับให ทีมนั้นเปนแพและไมอนุญาตใหลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน
7.1.4 ใหผูเขาแขงขันที่เปนหัวหนาทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อ
ดานซายซึ่งผูเขาแขงขันจะตองจัดหามาเอง
7.1.5 ใหเจาหนาที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
หรือตามกฎของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
7.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
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8.2 ใหผูจัดการทีมส งรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัว ที่ไดลงทะเบียนไว แลว
ในแบบการแขงขันประจําวัน สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาแขงขันไมนอยกว
30านาที
8.3 การเปลี่ยนตั วนักกีฬาในระหวางทําการแขงขัน สามารถเปลี่ยนตัวไดไมจํากัดจํานวน
ในขณะทีก่ ารแขงขันกําลังดําเนินอยู ผูเลนที่เปลี่ยนตัวออกมาแลวสามารถเปลี่ยนกลับไปเลนไดอีก
8.4 ทีมที่ไมมาแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา 5 คน หลังจาก
เวลาที่กําหนดไว 15 นาที ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามที่กําหนดและใหปรับเปนแพตลอดการแขงขัน
8.5 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด โดยไมมีเหตุ
อัน สมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมกา
รจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสิน
ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รายงานคณะกรรม การบริหาร กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.6 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสม กับความเปนนั กกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.7 ผู เขาแขงขัน คนใดที่ละเมิด กติกาการแขงขัน และ ผูตัดสินไดตักเตือนเปนทางการ
โดยแสดงใบเหลืองจะไดรับการบันทึกเปนทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันทุกครั้งและหาก ผูเขาแขงขัน
คนเดิม มีการละเมิด เชนนี้อีกเปนครั้งที่ สอง คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะตัดสิทธิผูเขาแขงขัน ผูนั้ น มิใหรว ม
ในการแขงขันที่ทีมของตนจะตองแขงขันตามกําหนดการครั้งตอไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
8.8 ผูเขาแขงขัน ตลอดจนเจาหนาที่ทีม ที่ผูตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน โดยแสดงใบแดงแลว
จะหมดสิทธิเขารวมการแขงขันครั้งตอไป 1 ครั้ง
หากเห็นวาการลงโทษ ไมเพียงพอ ใหประธานจัดการแขงขันรายงานใหคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยและใหคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประชุมพิจารณา ความผิด หากเห็นวา ไมเพียงพอใหลงโทษผูเขา แขงขัน
หรือเจาหนาที่ทีม นั้นเพิ่มเติม ตามแต กรณี ซึ่งการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ จะตองดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก เสร็จสิ้นการแขงขันครั้งนั้น ๆ ถาคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ มิไดพิจารณาภายใน ระยะเวลา ที่กําหนดไว ดังกลาว ผูเขาแขงขัน หรือ
เจาหนาที่ทีมผูนั้นมีสิทธิเขารวมการแขงขันตอไป หลังจากที่หมดสิทธิเขารวมการแขงขันตามขางตนแลว 1 ครั้ง
8.9 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ประกาศ นี้ ใหคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมกา รบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควร
แกกรณีและหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณา
ลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรร มการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบคณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬา และเจาหนาที่ ตามที่ ยืนยันรายชื่อ เขารวมการ
แขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
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ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ใหคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

