
ระเบียบ คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2560 
 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ว่าด้วย 
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ
บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560” 

ข้อ   2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิก “ระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
    บรรดาระเบียบที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ   4    กติกาการแข่งขัน 
  ให้ใช้กติกาของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ก าหนดใช้ในปัจจุบัน และระเบียบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้ 
 ข้อ  5   ประเภทการแข่งขัน 

5.1 ประเภททีมชายทั่วไป 
 ข้อ   6   คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน 

6.1  ต้องเป็นบุคลากรตามความในข้อ 4 แห่ง ข้อบังคับคณะกรรมการอ านวยการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เป็นผู้จัดการทีม 

6.2 ผู้เข้าแข่งขันจากหน่วยงานที่รับเชิญจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานเท่านั้น 
ข้อ   7   การสมัครเข้าแข่งขัน 

7.1 ให้ทุกทีมส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน บัญชีรายชื่อ และทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล
ประกอบด้วย 

7.1.1 รูปถ่าย ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา 
ไม่ถ่ายเอกสาร ยกเว้น แว่นสายตา) จ านวน 1 รูป 

7.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 
7.1.3 ส าเนาบัตรลูกจ้าง (ที่ยังไม่หมดอายุ)  หรือ 
7.1.4 ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างพนักงาน  หรือ 
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7.1.5 ส าเนาค าสั่งจ้างของมหาวิทยาลัย  หรือ 
7.1.6 เอกสารอ่ืนใดที่แสดงว่าเป็นบุคลากร  ตามข้อ  3.1  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ

อ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยให้ยื่นใบสมัครได้ตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการอ านวยการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

         ข้อ  8   การจัดการแข่งขัน 
         8.1 ให้ด าเนินการจัดการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ภายในของ

บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
8.2 วิธีการจัดการแข่งขัน ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และถือเป็นที่สิ้นสุด 

   8.3  ใช้เวลาในการแข่งขัน 80 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ๆ ละ 40 นาที โดยหยุดพัก
ระหว่างตอน 10 นาท ี

8.4  การแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอกันได้ทีมละ 1 คะแนน 
ทีมแพ้ไม่ได้คะแนนในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสายให้ใช้วิธีจับสลาก โดยมีคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นสักขีพยาน 

8.5 การแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 เมื่อหมดเวลาการแข่งขันตามข้อ 8.3 แล้ว ปรากฏว่าเสมอกันให้ตัดสินด้วยการเตะลูกโทษ 

ณ จุดเตะโทษเพ่ือหาผู้ชนะ 
อนึ่ง ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันตาม ข้อ 8.3 แล้ว 

ปรากฏว่าเสมอกันให้ต่อเวลาตอนละ 10 นาที 2 ตอน หากหมดเวลาการแข่งขันทั้ง 2 ตอนแล้วยังเสมอกันอีกให้
ตัดสินด้วยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะต่อไป 

8.6 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งการต่อเวลา ให้เปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 9 คน 
รวมผู้รักษาประตูด้วย 

8.7 ตารางการแข่งขัน 
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นผู้ก าหนดตารางการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
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8.8 เครื่องแต่งกายของผู้เข้าแข่งขนั 
 8.8.1 ให้แต่ละทีมระบุสีเสื้อของผู้เข้าแข่งขันไว้ในใบสมัครและแต่ละทีมต้อง                 

 แต่งกายเข้าแข่งขันให้เหมือนกันทุกคน เว้นผู้รักษาประตูให้ใช้สีเสื้อแตกต่างกัน 
 กับผู้เข้าแข่งขันอ่ืน แต่ต้องไม่ใช้สีคล้ายกับคู่แข่งขันและให้ติดหมายเลข 

ประจ าตัวตรงกับที่ระบุในใบสมัครไวัที่หลังเสื้อให้ชัดเจนโดยมีส่วนสูง 
ของหมายเลขไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 

8.8.2 ในกรณีสีเสื้อคู่แข่งขันเหมือนหรือคล้ายกัน ให้คณะกรรมการจัดการ 
 แข่งขันเป็นผู้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

 8.8.3 ผู้ลงท าการแข่งขันจะต้องใส่สนับแข้งลงแข่งขันทุกคน  
     8.8.4 ผู้ลงท าการแข่งขันจะต้องใส่หมายเลขเสื้อตั้งแต่ 1-20 เท่านั้น 

  8.8.5 ให้แต่ละทีมระบุผู้เป็นหัวหน้าทีมในการลงแข่งขันและต้องสวมปลอกแขน 
     ลงท าการแข่งขันทุกครั้งโดยให้แต่ละทีมจัดหามาเอง 
        ข้อ  9.   สถานที่แข่งขัน 
                    ให้ใช้สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         ข้อ  10.  จ านวนของผู้เข้าแข่งขัน 
                     ให้แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 20 คน และไม่น้อยกว่า 15 คน 
         ข้อ  11.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
        ลูกฟุตบอล ที่ใช้แข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
 ข้อ  12.  กรรมการผู้ตัดสิน 
                   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
         ข้อ  13.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

13.1  ผู้จัดการทีมต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมท าการแข่งขันประจ าวัน  โดยมีชื่อนักกีฬา 11 คน
แรกพร้อมรายชื่อผู้เล่นส ารองอีกไม่เกิน 9 คน รวมทั้งหัวหน้าทีมชื่อผู้ฝึกสอน หรือผู้จัดการทีม ก่อนเวลาท าการ 
แข่งขันของแต่ละวันที่ทีมลงท าการแข่งขันต่อเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาท ี

13.2  ทีมท่ีจะลงท าการแข่งขันในแต่ละวัน จะต้องมาถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 
ก าหนดไว้ 15 นาที และพร้อมจะลงสนามทันทีที่ผู้ตัดสินเรียกลงสนาม 

13.3  ทีมที่ ม าแข่ งขัน ไม่ ตรงเวลาที่ ก าหนด หากเลยเวลาที่ ก าหนดแล้ ว  10 นาที 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิทีมนั้นทันที โดยปรับให้แพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาท าการ
แข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ 
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13.4  เมื่อถึงก าหนดเวลาการแข่งขันทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 9 คน จะไม่จัดให้มีการแข่งขัน
และให้ถือว่าทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และระหว่างการแข่งขันทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 7 คนให้ปรับเป็นแพ้
ในการแข่งขันครั้งนั้นเช่นกัน และทีมที่ถูกปรับแพ้นั้นต้องมาท าการแข่งขันครั้งต่อไปทั้ง 2 กรณี    

13.5  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่จะเปลี่ยนเข้าไปแทนต้องมา 
เปลี่ยนตัวนักกีฬาที่บริเวณข้างสนามที่แบ่งแดน 

13.6  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมในการแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็น
นักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดรวมทั้งต้องยอมรับค าตัดสินของผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่
ในระหว่างการแข่งขันครั้งนั้น ๆ ทุกกรณี 
       ข้อ  14.   บทลงโทษ 
                   14.1 นักกีฬาแสดงกิริยา วาจา ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือเล่นรุนแรงผิดมารยาท ผิดวินัย
ของการเป็นนักกีฬาที่ดี จนถูกกรรมการผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณาโทษโดยห้ามลงท าการแข่งขันเป็นครั้งคราว หรือ 
ตัดสิทธินักกีฬาผู้นั้น ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดไปก็ได้ 

14.2  นักกีฬาที่ถูกกรรมการตัดสินคาดโทษด้วยใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ 
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกครั้ง และหากมีการ
ละเมิดเช่นนี้ในการแข่งขันครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สอง และครั้งต่อ ๆ ไป ห้ามลงท าการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง และ
จะได้รับการบันทึกคาดโทษด้วยใบเหลืองอีกโสดหนึ่ง 

14.3  นักกีฬาคนใดถูกกรรมการผู้ตัดสินลงโทษด้วยใบแดง จะได้รับการบันทึกเป็น ทางการ 
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการ
เสียมารยาทและผิดวินัยของนักกีฬาที่ดี อาจพิจารณาห้ามนักกีฬาผู้นั้นลงท าการแข่งขันมากกว่า 1 ครั้ง หรือ
ตลอดการแข่งขันได้แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้น และจะได้รับการบันทึก คาดโทษด้วยใบเหลืองอีกโสดหนึ่ง 
   14.4 ทีมท่ีไม่มาแข่งขันตามก าหนด หรือมาถึงสนามแล้วเจตนาไม่ลงแข่งขัน หรือผละออก
จากสนามแข่งขันขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ หรือแสดงเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมแข่งขันต่อไปก่อนหมดเวลา
การแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตลอดทุกครั้งที่ได้แข่งขันมาแล้ว และก าลังแข่งขันต่อไป และส่งผลต่อเนื่องใน
การถูกพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีต่อไปทั้ง
รายชื่อทีมและรายชื่อนักกีฬาของทีมนั้น ๆ โดยในกรณีดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไปนอกเหนือจากข้อความข้างต้นแล้วให้
เป็นไปตามความในข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 14.5 นักกีฬาคนใดถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษในการแข่งขันรอบแรก จะได้รับการ 
ยกเลิกการคาดโทษในรอบแรก เมื่อผู้เล่นทีมนั้นเข้าแข่งขันในรอบต่อไป แต่หากมีการคาดโทษในการแข่งขัน
ครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามความในข้อ 14.2 และ14.3 จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

 
         ข้อ  15  การประท้วง 
                ให้เป็นไปตามความในข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ของบุคลากร ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          ข้อ  16  รางวัลในการแข่งขัน 
                ให้เป็นไปตามความในข้อ  15 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ
บุคลากร ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           ข้อ  17  หากมีปัญหานอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
           ข้อ  18  ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วันที่             เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
 
 

    (นายกฤษดา  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา) 
    ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน 

    กีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2560 
 
 


