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ระเบียบการจัดการแข่งขนักีฬาฟุตบอล 

ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครัAงทีB 40 ประจําปี 2561 

(ปรับปรุง 23 มีนาคม 2561) 

 
 

เพื$อให้การแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงค์

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขนักีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในการเชื$อมความสามัคคีภายในหน่วยงานและ

ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้โอกาสเล่นกีฬากนัมากขึMน  ตลอดจนคดัเลือกนักกีฬาไปเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาฟุตบอลสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาประจาํปี 2561จึงกาํหนดระเบียบการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ครัM งที$ 40 ประจาํปี  

2561  ไวด้งัต่อไปนีM  

ข้อ 1. ระเบียบนีAเรียกว่า “ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครัAงทีB 40 

ประจําปี 2561” 

ข้อ 2. ระเบียบนีAให้ใช้บังคับตัAงแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบใดทีBขัดกับระเบียบนีA โดยให้ใช้ระเบียบนีAแทน 

ข้อ 4.  กติกาการแข่งขัน 

4.1 ให้ใชก้ติกาการแข่งขนัซึ$งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภก์าํหนดใชใ้นปัจจุบนัและ 

ระเบียบที$คณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กาํหนดขึMน 

4.2 การกาํหนดช่วงอายุของนกักีฬาในการแข่งขนั(ใชปี้ พ.ศ.ปัจจุบนัลบดว้ยปีเกิด) 

4.2.1 ทีมรับเชิญจากสภากาชาด ให้นกักีฬาตัMงแต่ 40 ปี ลงทาํการแข่งขนัเท่านัMน  

4.2.2 ทีมรับเชิญจากสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้นกักีฬาตัMงแต่ 45 ปี ลงทาํการแข่งขนัเท่านัMน 

ข้อ 5. ประเภทการแข่งขัน 

               ให้จดัการแข่งขนักีฬาฟตุบอล  ทีมชาย  11  คน       จาํนวน  2    ดิวิชั$น   และกาํหนดให้ ดิวิชั$น 1 มีจาํนวนทีมไม่เกิน 10 

ทีม ดิวิชั$น 2 มีจาํนวนทีมไม่เกิน 12 ทีม 

ข้อ 6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1 เป็นบุคลากรในจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัที$มีสัญญาจา้งกบัมหาวิทยาลยัโดยตรง  ลูกจา้งโครงการวิจยัต่างๆ ที$มิไดจ้่าย

ค่าจา้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นิสิตช่วยงาน และนิสิตฝึกงาน ไม่มีสิทธิเขา้ร่วมแข่งขนัในทุกกรณี  

          6.2 ลูกจา้งที$มีสัญญาจา้งกบัคณะ/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และปฏิบติัหน้าที$มาแลว้ไม่ตํ$ากว่า   6 เดือน นบัจนถึง

วนัที$ 1 เมษายน 2561  มีสิทธิเขา้ร่วมแข่งขนัได้ 

          6.3 มีคุณสมบติัอื$น ๆ ตามที$คณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนด  
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ข้อ 7.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

7.1 ให้หน่วยงานหรือทีมสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมคัรที$ www.cusc.chula.ac.th และยื$น

เอกสารตัMงแต่วนัที$ 7 -20 มีนาคม 2561 ผ่านระบบออนไลน์ไดที้$ https://tinyurl.com/y7pm68tm   

7.2 ให้แต่ละหน่วยงานหรือทีมส่งรายชื$อผูเ้ล่นเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 25 คน แต่ไม่น้อยกว่า 11  คน 

          7.3 ประชุมจบัฉลากแบ่งสายการแข่งขนั ในวนัที$ 20 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. 

ข้อ 8.วิธีการจัดการแข่งขัน  กําหนดให้มีการแข่งขันดังนีA 

8.1 การแข่งขันประเภททัBวไป  

 8.1.1 แบ่งการแข่งขนัออกเป็น  2  ดิวิชั$น  ไดแ้ก่ดิวิชั$น 1 และดิวิชั$น 2  และกาํหนดให้  ดิวิชั$น 1  จดัการแข่งขนัเป็น 2 

สาย และดิวิชั$น  2    

                           8.1.2 ในการแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ และก่อนรองชนะเลิศ จะทาํการไขว ้ให้ทีมอนัดบัที$ 1 พบกบัทีมอนัดบัที$สองของ 

 อีกสายหนึ$ง  

 8.1.3 ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  ทีมที$แพใ้นรอบรองชนะเลิศแข่งขนัรอบชิง 

ชนะเลิศอนัดบั 3  

                                 8.1.4 กรณีมีทีมสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัจาํนวนน้อย ไม่สามารถแบ่งสายการแข่งขนัได ้ ให้จดัการแข่งขนัแบบพบ                

                                         กนัหมด 

                                 8.1.5 เกณฑ์การจดัดิวิชั$น  

                                          - ทีมที$เขา้รอบรองชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในฯ ปี 2560 ให้สมคัรเขา้แข่งขนัในดิวิชั$น 1 เท่านัMน  

                                          - ทีมอื$นๆ สามารถเลือกสมคัรไดท้ัMงสอง ดิวิชั$น โดยให้ผูส้มคัรก่อนมีสิทธิเลือกก่อน  

                                          - ทีมที$สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นครัM งแรกกาํหนดให้เขา้ร่วมแข่งขนัในดีวิชั$น 2 เท่านัMน 

                                       - ทีมที$ไดอ้นัดบั 1 และ 2 ของดิวิชั$น 2 จะเลื$อนชัMนขึMนไปแข่งในดิวิชนั 1 ในปีถดัไป  

                                       - ทีมอนัดบัสุดทา้ยของ ดิวิชนั 1 ในแต่ละสาย จะลดชัMนลงมาแข่งขนัในดิวิชนั 2 ในปีถดัไป 

        - หากมีขอ้ขดัขอ้งในการสมคัรเขา้ดิวิชั$น ของแต่ละทีมให้ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ เป็นผูพ้ิจารณาชีMขาด 

ข้อ 9. เวลาในการแข่งขัน 

 9.1 รอบแรก   ใชเ้วลาในการแข่งขนัรวมทัMงสิMน 70 นาทีโดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ$ งๆละ 35 นาทีและหยุดพกัครึ$ ง 

ระหว่างการแข่งขนัไม่เกิน 10 นาที 

 9.2 รอบรองชนะเลิศเป็นตน้ไป  ใชเ้วลาในการแข่งขนัรวมทัMงสิMน 80 นาทีโดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ$ งๆละ 40 นาทีและ 

หยุดพกัครึ$ งระหว่างการแข่งขนัไม่เกิน 10 นาที   

ข้อ 10.กติกาการให้คะแนน 

10.1 ทีมที$ชนะการแข่งขนั  ได ้3 คะแนน 

10.2 ทีมที$แพก้ารแข่งขนั ได ้0 คะแนน 

10.3 กรณีเสมอกนั ให้คะแนนทีมละ 1 คะแนน 

10.4 กรณีที$แข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ หรือก่อนรองชนะเลิศ หากผลการแข่งขนัในเวลาเสมอกนั  

ให้เตะจุดโทษหาผูช้นะทนัที 

10.5 ให้คดัเลือกทีมอนัดับที$  1 และ อนัดบัที$ 2 ของแต่ละสายเขา้รอบรองชนะเลิศ กรณีที$มีคะแนนเท่ากนั ให้คดัเลือกทีม

เขา้รอบรองชนะเลิศ โดยให้ดูผล head-to-head หากมีคะแนนเท่ากนั 3 ทีมให้ใชว้ิธีจบัฉลาก 
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ข้อ 11.การเปลีBยนตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

 11.1 ระหว่างการแข่งขนัสามารถเปลี$ยนตวัผูเ้ล่นไดไ้ม่เกิน  9  คน   จากผูเ้ล่นสาํรองที$ส่งรายชื$อร่วม 

แข่งขนัไวก้่อนเริ$มการแข่งขนัในครัM งนัMน 

 11.2 ผูล้งทาํการแข่งขนัที$ถูกเปลี$ยนตวัออกไปแลว้ จะกลบัเขา้มาลงแข่งขนัในการแข่งขนันดันัMนอีกไม่ได ้ยกเวน้ผูแ้ข่งขนั

นัMนมีอายุตัMงแต่ 40 ปีขึMน เมื$อถูกเปลี$ยนตวัออกแลว้สามารถกลบัเขา้มาลงแข่งขนัในนดันัMนไดอ้ีกไม่เกินสองครัM ง 

ข้อ 12. กําหนดเวลาจัดการแข่งขัน 

           ให้จดัการแข่งขนัระหว่างเดือน  เมษายน-พฤษภาคม   พ.ศ. 2561    เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั

เปลี$ยนแปลงกาํหนดการไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 13.ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

                 13.1ให้แต่ละทีมแต่งกายเขา้แข่งขนัเหมือนกนั ทุกคนยกเวน้ผูร้ักษาประตู  ให้ใชชุ้ดแข่งขนัที$มีสีแตกต่างกบัผูเ้ขา้ร่วม 

การแข่งขนัตอ้งมีหมายเลขเสืMอแสดงชัดเจนและหมายเลขเสืMอตอ้งตรงกบัใบส่งรายชื$อหากไม่ปฏิบติัตามคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ มี

สิทธิที$จะไม่ให้บุคคลนัMนลงทาํการแข่งขนัในนดันัMนๆ   

        13.2ให้ผูล้งทาํการแข่งขนัที$เป็นหัวหน้าทีมติดปลอกแขนที$แขนเสืMอดา้นซา้ยโดยทีมที$เขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งจดัหาเอง 

        13.3 ผูล้งทาํการแข่งขนัจะตอ้งสวมรองเทา้สตัfด  สาํหรับกีฬาฟุตบอล  สวมถุงเทา้ยาว     และตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนั 

(สนบัแขง้)ลงทาํการแข่งขนัทุกครัM ง หากไม่ปฏิบติัตามผูต้ดัสินมีสิทธิที$จะห้ามนกักีฬาผูน้ัMนมิให้ลงทาํการแข่งขนัในนดันัMน 

        13.3 ลูกฟุตบอลสําหรับใชใ้นการแข่งขนัให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ 

ข้อ 14. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 14.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งยอมรับคาํตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าที$ของ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั

กรรมการผูต้ดัสินและเจา้หน้าที$ซึ$งปฏิบติัหน้าที$ในการจดัการแข่งขนั อย่างเคร่งครัด 

  14.2 ให้ผูจ้ดัการทีมส่งรายชื$อผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัให้ตรงกบัหมายเลขเสืMอที$ไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้และส่งให้คณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัฯ  ก่อนลงสนามแข่งขนัไม่น้อยกว่า  1   ชั$วโมง 

 14.3 ทีมที$ไม่มาแข่งขนัหรือไม่พร้อมที$จะแข่งขนัหรือมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัน้อยกว่า  8  คน  หลงัจากเวลากาํหนด  15  นาที 

ให้ถือว่าทีมนัMนไม่มาแข่งขนัตามที$กาํหนดให้ปรับแพใ้นนดันัMนและให้ทีมคู่แข่งขนัชนะ (ได ้3 แตม้) 

 14.4 ตลอดการแข่งขนัผูล้งทาํการแข่งขนัตอ้งประพฤติตนเป็นนกักีฬาที$ดีและตอ้งปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัอย่างเคร่งครัด 

 14.5 ผูล้งทาํการแข่งขนัคนใดที$โดนคาดโทษใบเหลืองจากผูต้ดัสินสะสมรวมกนั 2 ใบ จะถูกตดัสิทธิห้ามลงแข่งขนั 1  ครัM ง  

ในนดัถดัไปโดยอตัโนมัติ โดยให้นบัการคาดโทษใบเหลืองสะสมตัMงแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

14.6 ผูล้งทาํการแข่งขนัหรือเจา้หน้าที$ทีมคนใดละเมิดกติกาการแข่งขนัซึ$งผูต้ดัสินลงโทษโดยการให้ใบแดงจะตอ้งออกจาก

การแข่งขนัทนัที โดยมิให้มีส่วนเกี$ยวขอ้งกบัการแข่งขนัในนดันัMนๆ  อย่างเด็ดขาด   และห้ามลงทาํการแข่งขนัในครัM งถดัไป จาํนวน 1 ครัM ง 

ข้อ 15. เงินประกันทีมและค่าปรับ 

                    15.1 ทีมที$สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งวางเงินประกนัทีมจาํนวน  2,000   บาท (สองพนับาทถว้น)  ก่อนลงสนามแข่งขนั  1  

วนั  และจะไดร้ับคืนหลงัจากเสร็จสิMนการแข่งขนั 

                    15.2  กรณีทีม(นกักีฬาและเจา้หน้าที$) ที$เขา้การแข่งขนัถูกคาดโทษใบเหลือง ถูกคิดค่าปรับใบละ  100   บาท   โดยหักจากเงิน

ประกนัทีม 

      15.3 กรณีทีม (นกักีฬาและเจา้หนา้ที$)  ที$เขา้การแข่งขนัถูกคาดโทษใบแดงที$เกิดจากไดใ้บเหลืองใบที$สองจะถูกคิดค่าปรับใบ

ละ 300 บาท และหากเป็นใบแดงโดยตรงจะถูกคิดค่าปรับใบละ 500 บาท โดยหักจากเงินประกนัทีมทัMงนีM เงินค่าปรับจะนาํส่งกองคลงัและ

ออกใบเสร็จ ส่งให้หน่วยงานเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายหลงัจากเสร็จสิMนการแข่งขนั 
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15.4 กรณีทีมไม่มาแข่งขนัตามโปรแกรมที$กาํหนดหักเงินประกนัทีม จาํนวน 2,000   บาท   (สองพนับาทถว้น) หากไม่

เพียงพอจะเรียกเก็บเพิ$มเติมจากส่วนงานนัMน ๆ หรือส่วนงานที$เป็นตน้สังกดัของผูจ้ดัการทีม 

15.5 ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากร ประจาํปี 2561  เป็นผูจ้ดัเก็บรักษาเงินประกนัทีม      

ทีมที$มีขอ้กรณีตามขอ้ 15.2 ,15.3,15.4    คณะกรรมการฯ   จะหักจากเงินประกนันาํส่งรายไดจุ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    และจะส่งเงิน

ประกนัคงเหลือคืนทีมผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัพร้อมใบเสร็จ  

ข้อ 16. กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าทีB 

     ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครัM งที$  40 ประจาํปี 2561 

ข้อ 17. การประท้วงและการอุทธรณ์ 

     ให้แต่ละทีมที$ตอ้งการประทว้งทาํหนงัสือประทว้งยื$นต่อ        ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของ

บุคลากรจุฬาฯ ครัM งที$ 40 ประจาํปี 2561 พร้อมหลกัฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา 24 ชั$วโมง   หากเลยกาํหนดนัMนถือวา่หมดสิทธิ

ในการประทว้งไม่ว่ากรณีใดๆ   และให้คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครัM งที$ 40 

ประจาํปี 2561   ถือเป็นที$สุด 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ อาจกระทาํโดยการเชิญผูจ้ดัการทีมอื$นที$ไม่มีส่วนร่วมกบัทีมคู่กรณี เขา้ร่วม

การพิจารณาดว้ยก็ได ้

ข้อ18. การลงโทษ 

          18.1 ผูล้งทาํการแข่งขนั  หรือเจา้หน้าที$ทีมคนใดถูกลงโทษโดยผูต้ดัสินให้ใบแดงอนัเนื$องมาจากการดูหมิ$นดว้ยการใชค้าํพูด

หรือแสดงพฤติกรรมที$ไม่เหมาะสมเช่นการด่าทอให้ร้ายกรรมการผูต้ดัสินอย่างรุนแรงหรือขู่เข็ญว่าจะใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือไดใ้ชก้าํลงั

ประทุษร้ายต่อฝ่ายตรงขา้มหรือกรรมการผูต้ดัสินคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจพิจารณาให้ตดัสิทธิบุคคลนัMนออกจากการเขา้ร่วมการ

แข่งขนัและห้ามเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากรจุฬาฯ เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี   รวมถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ   

จะรายงานไปยงัตน้สังกดัของนกักีฬา เพื$อดาํเนินการทางวินยัต่อไป 

          18.2 ผูล้งทาํการแข่งขนั   มีเจตนาเล่นรุนแรง   เล่นนอกเกมส์การแข่งขนั   ทาํให้ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไดร้ับบาดเจ็บ  ถูกคาดโทษ

ใบแดง และตดัสิทธิi ห้ามลงแข่งขนัตลอดการแข่งขนั พร้อมรายงานไปยงัหัวหน้าส่วนงานตน้สังกดั 

          18.3 กรณีตรวจสอบพบว่าทีมใดมีการปลอมแปลงเอกสารเพื$อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัคณะกรรมการ 

จดัการแข่งขนัฯ จะพิจารณาตดัสิทธิการเขา้ร่วมแข่งขนัทนัที และห้ามทีมดังกล่าวเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตบอลภายในของบุคลากร  เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า  2  ปีและรายงานไปยงัหัวหน้าส่วนงานตน้สังกดั เพื$อดาํเนินคดีอาญาและดาํเนินการทางวินยัต่อไป 

       ข้อ19. ในกรณีอืBนใด  

ที$นอกเหนือจากนีM  ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ เป็นผูว้ินิจฉัยชีMขาดตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณีและให้คาํตัดสินนัMน

ถือเป็นที$สุด 

                 ประกาศ   ณ    วนัที$      23     มีนาคม     พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายชยัรัต พงศพ์นัธ์ุภาณี)  

                       ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล 

      ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ครัM งที$ 40 ประจาํปี 2561 


