
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย   
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความใน  หมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๓๔” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของส หพันธฟุตบอลนานาชาติ ( FIFA) ซ่ึงสมาคม ฟุตบอลแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน  
 ๕.๑ ทีมชาย 
 ๕.๒ ทีมหญิง 
 ขอ ๖  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
 ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคล
แหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 
 ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ ๑ ทีม ในแตละทีมสงรายชื่อ
นักกีฬาไดไมเกิน ๑๕ คน  
 ๗.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันไดไม
เกินประเภทละ ๑๒ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬาในวันประชุม
ผูจัดการทีม 
 ๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันตามขอ ๗.๒ ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 



๒ 

 ๗.๔ ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน ๑ คน 
และผูชวยผูฝกสอน ๑ คน 
 ๗.๕ นักกีฬาตองอยูในสนามแขงขันไดไมเกิน ๕ คน และไมนอยกวา ๓ คน ผูเลนสํารอง ๗ คน 
ตองสวมเสื้อสีแตกตางจากผูเลนในสนาม เกาอ้ีนั่งสํารองจะมีนักกีฬาและเจาหนาท่ีรวมกันไดไมเกิน ๑๐ คน 

 ขอ ๘  วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
 ๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
 ๘.๑.๑ รอบแรก  ใหแบงการแขงขัน เปน ๓ สายๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกันหมดในสาย 
คัดเลือกผูมีคะแนนท่ี ๑ และ ๒ เขาแขงขันในรอบสองตอไป 
 ๘.๑.๒ รอบสอง แบงเปน ๘ ทีม ใหทีมท่ีมีคะแนนท่ี ๑ และท่ี ๒ ของแตละสายเขารอบสอง
ไดเปน ๖ ทีม และคัดอันดับท่ี ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเขารอบสอง รวมเปน ๘ ทีม ใชวิธีการแขงขันแบบ 
แพคัดออก โดยแบงคูแขงขันดังนี ้
   คูท่ี  ๑๐  ท่ี  ๑  สาย  A – ท่ี  ๓  (ดีท่ีสุดอันดับ ๑) 
   คูท่ี  ๑๑  ท่ี  ๒  สาย  A – ท่ี  ๑  สาย B 
   คูท่ี  ๑๒  ท่ี  ๒  สาย  B – ท่ี  ๒  สาย C 
   คูท่ี  ๑๓  ท่ี  ๑  สาย  C – ท่ี  ๓  (อันดับ ๒) 
หมายเหตุ :  กรณีท่ี ๑ สาย A พบท่ี ๓ (ท่ีดีท่ีสุดอันดับ ๑) หรือท่ี ๑ สาย C พบท่ี ๓ (อันดับ ๒) เปนคูแขงขันท่ีมา
จากสายเดียวกันในรอบแรก ใหมีการเปลี่ยนแปลงสลับคูแขงระหวางคูท่ี ๑๐ และคูท่ี ๑๓ 
 ๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย 
   คูท่ี  ๑๔  ผูชนะคูท่ี  ๑๐ – ผูชนะคูท่ี  ๑๒ 
   คูท่ี  ๑๕  ผูชนะคูท่ี  ๑๑ – ผูชนะคูท่ี  ๑๓ 
 ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพในรอบรอง
ชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓ 
 ๘.๑.๕ การแขงขันในรอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลา
ปกติ ใหหาผูชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพชนะโดยไมมีการตอเวลา 
 ๘.๑.๖ การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑)  ลําดับท่ี  ๑  ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ีผานมา ใหจับฉลากเปนทีมวางในแตละสาย  กรณีอันดับ
สามมี ๒ ทีม ใหใชวิธีการจับสลากใหเหลือ ๑ ทีม 
 (๒) ลําดับท่ี  ๒  ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพ จับฉลากเขาสายอีก ๓ ทีม 
 (๓) ลําดับท่ี  ๓  ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับฉลาก
เขาสาย  
 ๘.๑.๗ คะแนนท่ีจากการแขงขัน 
    ทีมชนะได ๓ คะแนน 
    ทีมท่ีเสมอได ๑ คะแนน 
    ทีมท่ีแพได ๐ คะแนน 
 ๘.๑.๘ กรณีทีมเขารอบสองมีคะแนนเทากันใหพิจารณาดังนี้ 
 (๑) ผลการแขงขันระหวางคูนั้น กรณีคะแนนเทากัน ๒ ทีม และหากเสมอกันให
พิจาณาขอถัดไป 
 (๒)  กรณีมากกวา ๒ ทีมใหนับผลตางประตูไดเสีย 



๓ 

 (๓)  หากผลตางประตูไดเสียยังเสมอกันอีกนับประตูได 
 (๔)  หากยังมีคะแนนเทากันอีกนับคะแนนแฟรเพลย จากการไดใบเหลือง ใบแดง
ของผูเลนในทีมและเจาหนาท่ีของทีม โดยพิจารณาดังนี้ 
    - ใบเหลือง ๑ ใบ     ตัด ๒  คะแนน 
    - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง   ตัด ๔ คะแนน 
    - ใบแดงโดยตรง     ตัด ๖  คะแนน 
    - ใบเหลืองแลวใบแดงโดยตรง   ตัด ๘ คะแนน 
    - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด ๑๒  คะแนน 
    - เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีถูกใหออกจากสนาม ตัด  ๑๖ คะแนน 
 (๕)  หากขอ (๑) – (๔) ยังไมสามารถหาผูเขารอบไดใหจับสลาก 
 ๘.๑.๙ การหาทีมอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม ใหใชเกณฑในการพิจารณาขอ ๘.๑.๘ ขอ (๒) (๓) 
(๔) (๕) 
 ๘.๒ กรณีจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
   ๘ .๒.๑  รอบแรก  ใหจัดการแขงขันออกเปน  ๒  สาย  ใหแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด
เพ่ือคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี  ๑  และ  ๒  ของแตละสาย  เขารอบรองชนะเลิศ   
   ๘.๒.๒  การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้ 
    (๑)  ลําดับท่ี  ๑  ทีมท่ีชนะเลิศ  และรองชนะเลิศ  ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ีผานมา  ใหจับฉลากเปนทีมวางในแตละสาย 
    (๒)  ลําดับท่ี  ๒  ทีมเจาภาพมีสิทธิเลือกสายการแขงขันได  จากนั้นทีมท่ีเหลือ
จับฉลากเขาสาย  
   ๘ .๒.๓  รอบรองชนะเลศิ 
    คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ สาย A พบกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ สาย B 
    คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ สาย B พบกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ สาย A 
   ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงชนะเลิศอันดับ ๑  และทีม
แพในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับท่ี ๓ 
   ๘ .๒.๕  การนับคะแนนแขงขัน เพ่ือหาทีมเขารอบมีหลักเกณฑ  กรณีในแตละมีทีม
คะแนนเทากันมากกวา ๑ ทีม ใหพิจารณา ดังนี้ 
    (๑)  รอบแรก 
     ทีมท่ีชนะได ๓ คะแนน  
     ทีมท่ีเสมอได  ๑ คะแนน  
     ทีมท่ีแพ   ไมไดคะแนน  
    ( ๒)  ในรอบแรกของการแขงขัน มีผลแพชนะกัน หากมีคะแนนเทากัน หาทีม
เขารอบตอโดย 
     ก. พิจารณาผลการแขงขันระหวางคูกรณี เสมอคะแนนเทากันแค ๒ ทีม 
     ข. นับผลตางประตูไดเสีย 
     ค. นับประตูได 
   ง. หากยังเสมอกันอีกนับคะแนนแฟรเพลย จากการไดใบเหลือง 
ใบแดงของผูเลนในทีมและเจาหนาท่ีของทีม โดยพิจารณาดังนี้ 
    - ใบเหลือง ๑ ใบ     ตัด ๒  คะแนน 
    - ใบแดงจากการโดน ๒ ใบเหลือง   ตัด ๔ คะแนน 



๔ 

    - ใบแดงโดยตรง     ตัด ๖  คะแนน 
    - ใบเหลืองแลวใบแดงโดยตรง   ตัด ๘ คะแนน 
    - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด ๑๒  คะแนน 
    - เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีถูกใหออกจากสนาม ตัด  ๑๖ คะแนน 

  จ. หากขอ ก – ง ยังไมสามารถหาผูเขารอบไดใหใชการจับฉลาก 
   ๘.๔.๕  กรณีมีทีมแขงขัน ๑ – ๓ ทีม ไมจัดการแขงขัน 
   ๘.๔.๖  ในวันประชุมผูแทนทีม ใหแตละทีมสงผูแทนทีมซ่ึงเปนผูจัดการทีม หรือผู
ควบคุมทีมหรือ ผูฝกสอน หรือ ผูชวยผูฝกสอน เทานั้น เปนผูรวมประชุม 
   ๘.๔.๗  การแขงขันแบงเปน ๒ ครึ่งๆ ละ ๒๐ นาที  โดยหยุดพักระหวางครึ่ง ไมเกิน ๑๐ 
นาที การหยุดเวลากระทําในกรณีตอไปนี้ 
    -  ขอเวลานอก  
    -  การบาดเจบ็รุนแรง  
    -  มีการประทวง  
    -  นาทีท่ี ๑๙ ของครึ่งเวลาแรก และของครึ่งเวลาหลัง เวลาจะเดินก็ตอเม่ือลูก
บอลไดเคลื่อนเขาสูการเลน 

 ขอ ๙  กําหนดการแขงขัน 
  คณะอนุกรรมกา รจัดการแขงขันเปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๑  
 ๑๐.๑ ชุดแขงขัน 
  ๑๐ .๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด ในกรณีมีชุดแขงขันชุดเดียวและ           
มีสีคลายคลึงกันใหทีมท่ีชื่อตามหลังตามกําหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ยนชุดแขงขันเพ่ือความสะดวกในการตัดสิน 
  ๑๐.๑.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนแจงสีของชุดแขงขันตอคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผูจัดการทีม 
  ๑๐.๑.๓ ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขใหตรงกับหมายเลข
ในเอกสารการสมัคร หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไมตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร 
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา จะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน 
  ๑๐.๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
หรือตามกฎของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
 ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา   

 ขอ ๑๑  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑ ๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑ .๒ ในการแขงขันทุกครั้ง ใหผูควบคุมทีมปฏิบัติตามแบบวิธีดําเนินการกอนเริ่มการแขงขัน       
(Count Down to Kick-off) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  กําหนดให โดยตองดําเนินตาม
รายการท่ีตองปฏิบัติกอนการแขงขัน ๒๐ นาที 
 ๑ ๑.๓ ผูเลนสํารองเปลี่ยนตัวไดตลอดเวลาการแขงขัน ผูเลนท่ีจะทําการเปลี่ยนตัว  ตองใหผูเลน           
ท่ีอยูในสนามออกจากสนามแขงขันกอน  ผูเลนสํารองจะลงในสนาม จะตองเขา-ออกในเขตเทคนิคของตนเอง



๕ 

เทานั้น แตถามีการบาดเจ็บสาหัส ผูเลนท่ีไดรับบาดเจ็บจะออกตรงไหนก็ไดเม่ือผูตัดสินอนุญาต เม่ือจะกลับเขา
สนามตองมาเขาในเขตเทคนิคตัวเองเทานั้น 
 ๑ ๑.๔ ทีมท่ีไมมาแขงขันหรือไมพรอมท่ีจะลงแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา ๓ คน หลังจากเวลาท่ี
กําหนดไว ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามกําหนดและปรับเปนแพตลอดการแขงขัน 
 ๑ ๑.๕ การแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหเหมาะกับการเปนนักกีฬาท่ีดีตลอดเวลา และตองปฏิบัติ
ตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑ ๑.๖ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแขงขัน ซ่ึงผูตัดสินไดตักเตือนเปนทางการโดยแสดงใบเหลือง
จะไดรับการบันทึกอยางเปนทางการ โดยคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันทุกครั้งและหากมีการละเมิดเชนนี้อีกเปน
ครั้งท่ีสองในครั้งตอๆ ไปของการแขงขันนี้ผูเขาแขงขันคนดังกลาวจะถูกตัดสิทธมิใหรวมในการแขงขันท่ีทีมของตน
จะตองแขงขันตามกําหนดการครั้งตอไป ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ 
 ๑ ๑.๗ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อและลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา  กําหนดไว  เม่ือพนเวลาท่ีกําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที ทีมใดยังไมลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้น  
เปนแพ  ในกรณีดังกลาว  ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑ ๑.๘ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) ครบ ๒ ครั้ง ไมวาจะเปนการแขงขันในครั้ง
เดียวกันหรือคนละครั้ง จะตองถูกพักการแขงขันในครั้งตอไป ๑ ครั้ง 
 ๑ ๑.๙ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีผูตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน (ใบแดง) จะตองพักการแขงขันครั้ง ตอไป     
๑ ครั้ง หรือมากกวา หากคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา พิจารณาเห็นวาเปนความผิดรายแรง 
 ๑ ๑.๑๐ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีผูตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งใหออกจากการแขงขัน (ใบแดง)      
ในการแขงขันครั้งเดียวกัน จะตองพักการแขงขันในครั้งตอไป ๑ ครั้ง และยังติดคาดโทษ (ใบเหลือง) อีก ๑ ครั้ง 
 ๑ ๑.๑๑ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุ        
อันสมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู  ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ 
และขอ ๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๑๑.๑๒ หากเห็นวาการลงโทษไมเพียงพอ ให คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬารายงานให
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน และใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  ประชุมพิจารณาความผิด หากเห็นวาไม
เพียงพอ ใหลงโทษผูเขาแขงขันนั้นเพ่ิมเติมตามแตกรณี ซ่ึงการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน จะตอง
ดําเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันครั้งนั้นๆ ถาคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน มิไดพิจารณา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ดังกลาว ผูเขาแขงขันผูนั้นมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันตอไป หลังจากท่ีหมดสิทธิเขารวม
การแขงขันตามขางตนแลว ๑ ครั้ง 

 ขอ ๑๒  รางวัลการแขงขัน 
 ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง ดังนี้  
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  

 ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 



๖ 

 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน 

 ขอ ๑๔  การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
  ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ 
แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑ ๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย       
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้   ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน  เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเปนท่ีสุด 

 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  เดือน    พ.ศ. ๒๕๖๐    

 
 
 

 
                (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนกุรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  

 


