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......................................................... 
เพื่อให้การแขง่ขนัฟุตบอล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปี  2559 

ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย คณะกรรมการไดว้างระเบียบการแขง่ขนัไว ้ ดงัตอ่ไปน้ี  
  
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบการแขง่ขนัฟุตบอล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประจ าปี  2559” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใชเ้ฉพาะการแขง่ขนัฟุตบอล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประจ าปี  2559 
 ขอ้ 3.  ประเภทการแขง่ขนั แขง่ขนัประเภทประชาชนทัว่ไป 
 ขอ้ 4.  เป็นการแขง่ขนัฟุตบอล  11  คน (ชาย) 
 ขอ้ 5.  กติกาการแขง่ขนั ใชก้ติกาการแขง่ขนัของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)   ซ่ึงสมาคม
ฟุตบอลแหง่ประเทศไทย ประกาศใชแ้ลว้  โดยอยูภ่ายใตร้ะเบียบเง่ือนไข   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปี  2559 
ขอ้ 6.  คณุสมบติัของนักกฬีา 

6.1 เพศชาย 
6.2 ไมจ่ ากดัอายุ 
6.3 เป็น ผูบ้ริหาร อาจารย์ เจา้หน้าท่ี พนักงานจา้ง  ลูกจา้ง  ท่ีท างานในมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
6.4 เป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ประจ าปี  2559”  
ขอ้ 7.  จ านวนนักกฬีาแตล่ะทีม สง่ไดไ้มเ่กนิ  25  คน  และไมน่้อยกวา่  15  คน  

 ขอ้ 8.  หลกัฐานการรับสมคัร 
8.1สง่บญัชีรายชื่อและหมายเลขนักกฬีา  เจา้หน้าท่ี  ตามแบบท่ีก  าหนด 
8.2ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
8.3ส าเนาสัญญาจา้ง ,ส าเนาค าส่ัง 
8.4 รูปถา่ย 
8.5  ใชร้ายชื่อนักกฬีาในการสมคัรคร้ังแรกลงการแขง่ขนัเทา่นั้น 
8.6 ให้สง่หลกัฐานกอ่นการแขง่ขนั กอ่น  5  วนั  
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ขอ้ 9. นักกฬีาตอ้งมรีายชื่อในสังกดัเพียงทีมเดียว  
ขอ้  10.  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั เป็นผูด้ าเนินการแขง่ขนัให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  

มอี านาจในการพิจารณาตดัสิทธ์ิทีมท่ีไมป่ฏิบัติตามระเบียบสามารถเปล่ียนแปลงรายการและอ่ืน ๆ    ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น ค าตดัสินให้ถือเป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 11.  การแขง่ขนั  แบง่ออกเป็น  2  คร่ึง ๆ ละ  30  นาที  พกั  10  นาที 
  -     ชนะ     ได ้ 3   คะแนน  แพ ้  0  คะแนน    

- การเสมอในเวลายิงลูกโทษตัดสิน  ชนะได ้2 คะแนน  แพไ้มไ่ดค้ะแนน                   
- การเปล่ียนตวั เปล่ียนได ้  7  คน  รวมทั้งผูรั้กษาประตู 

ขอ้ 12.  แตล่ะทีมตอ้งมาถึงสนามกอ่นการแขง่ขนั  15  นาที  และตอ้งมผูีเ้ลน่ในสนามไม ่
น้อยกวา่  8  คน  มฉิะนั้นจะถูกตดัสิทธ์ิในการแขง่ขนั หากเลยก  าหนดเร่ิมท าการแขง่ขนัไปแล้ว   15 นาที  
ให้ปรับทีมมาสายนั้นแพใ้นการแขง่ขนัคร้ังนั้น 
 ขอ้  13.  ทีมใดมเีจตนาไมล่งแขง่ขนั หรือออกจากการแขง่ขนัขณะก  าลงัแขง่ขนั เลน่รุนแรงเกนิเหตุ 
หรือสมยอมให้แสดงความไมเ่รียบร้อยในการแขง่ขนั คณะกรรมการการแขง่ขนั มสิีทธิพิจารณาระบุ
ความผิดและลงโทษตามความเหมาะสม 
 ขอ้ 14.  ผูเ้ลน่ตอ้งแตง่กายให้เรียบร้อย ตามระเบียบ ผูค้มุทีม ตอ้งสง่รายชื่อผูเ้ลน่กอ่นการแขง่ขนั  
30  นาที   
 ขอ้ 15.   นักกฬีาท่ีแขง่ขนัตอ้งยอมรับค าตดัสินของกรรมการและถือวา่ การตดัสินนั้นส้ินสุด 
 ขอ้  16.  ผูเ้ลน่ถูกคาดโทษ (ใบเหลือง)   2  คร้ัง  ติดตอ่กนั หรือใบแดง   1  ใบ  จะตอ้งถูกห้ามลง
แขง่ขนัในคร้ังตอ่ไป  1  นัด  
               ขอ้  17.  กรณีเกดิการทะเลาะววิาทระหวา่งนักกฬีา  เจา้หน้าท่ีทีม หรือมกีารแสดงพฤติกรรมท่ีส่อ
ไปในทางผิดมารยาท นักกฬีานอกเหนือจากกรรมการในสนามลงโทษแลว้ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัมี
อ านาจพิจารณาลงโทษ อีกสว่นหน่ึง 
 
 ขอ้   18.  โทษท่ีคณะกรรมการก  าหนด 

1. ตกัเตือน 
2. งดการแขง่ขนัทุกนัด 
3. ตดัสิทธ์ิและผลประโยชน์ทั้งหมด 
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กรณีมีทีมส่งท าการแข่งขนั 4 ทีม 

 
วนั/เดือน/ปี เวลา รายการแขง่ขนั ผลการ

แขง่ขนั 
คูท่ี่ 

13 ธค. 59 15.00 - 16.00 น. ทีมสีส้ม  (A)   vs  ทีมสีฟ้า (A)   1 

13 ธค. 59 16.00 - 17.00 น. ทีมสีมว่ง (B)   vs  ทีมสีเขียว+ชมพ ู (B)   2 
  ชงิอนัดบัที ่ 3 

15 ธค. 59 13.30 - 14.30 น. ทีมสี........(ผูแ้พ ้คูท่ี่ 1)   vs  ทีมสี...........(ผูแ้พ ้คูท่ี่2)   3 
ชงิชนะเลิศ 

15 ธค. 59 14.30 - 15.30 น. ทีมสี....... (ผูช้นะคูท่ี่ 1)   vs  ทีมสี.......(ผูช้นะคูท่ี่2)   4 

 

กรณีมีทีมส่งท าการแข่งขนั 3 ทีม 
 
วนั/เดือน/ปี เวลา รายการแขง่ขนั ผลการ

แขง่ขนั 
คูท่ี่ 

13 ธค. 59 16.00 - 17.00 น. ทีมสีมว่ง  vs  ทีมสีฟ้า   1 
   

14 ธค. 59 16.30 - 17.30 น. ทีมสีมว่ง  vs  ทีมสีส้ม     2 
 

15 ธค. 59 14.30 - 15.30 น. ทีมสีฟ้า vs ทีมสีส้ม     3 

  
หมายเหตุ*** ชนะในการแขง่ขนั ได ้ 2 คะแนน      

         แพ ้ในการแขง่ขนั ได ้0 คะแนน 
          ชนะในการยิงลูกโทษท่ีจุดโทษ ได ้2 คะแนน   

         แพ ้ในการยิงจุดโทษ ได ้0 คะแนน 
อนัดบัท่ีมคีะแนนรวมสูงสุด ไดร้างวลัชนะเลิศ  
อนัดบัท่ีมคีะแนนรวมรองลงมาจะได ้ รางวลัอนัดบัท่ี 2,3 


