
๑ 

 
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-------------------------------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ให้เป็นสากล มุ้งเน้นความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความเป็นเลิศของนักศึกษา ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงเห็นสมควร ก าหนดข้อบังคับคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า”ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่นขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ข้อ  ๒.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓.  บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ  ๔.  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวดที๑่ 
บททั่วไป 

------------------------------------------------------- 
  ข้อ ๕.  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เกิดข้ึนตาม 
พระราชบัญญัติก่อตั้ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 

“อธิการบดี”  หมายความถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
 ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  “นักศึกษา”  หมายความถึง  นักศึกษาที่ก าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
  “เจ้าภาพ”  หมายความถึง  มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  

ให้เป็นเจ้าภาพ 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความถึง  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

              ราชมงคลแห่งประเทศไทย 
“กีฬามหาวิทยาลัย” หมายความถึง  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง 

ประเทศไทย 

 



๒ 
“กีฬาบังคับ”         หมายความถึง  ชนิดกีฬาที่ เจ้าภาพต้องจัดให้มีการแข่งขันตาม
            ข้อบังคับนี ้
“กีฬาเลือกสากล” หมายความถึง  ชนิดกีฬาต่างๆ ที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬา 
                                        ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ 
“กีฬาไทย”  หมายความถึง  ชนิดกีฬาตามประกาศสมาคมกีฬาไทย 
“กีฬาเลือกทั่วไป” หมายความถึง  ชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันในระดับสากล 

         นอกเหนือจากกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล และกีฬาไทย 
“เจ้าหน้าที”่  หมายความถึง  บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบและ 

         ควบคุมดูแลนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขัน 
“หัวหน้าคณะนักกีฬา” หมายความถึง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติ 

หน้าที่ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกต่างๆ
ให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขัน 

 
หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ 
------------------------------------------------------------ 

 ข้อ ๖. คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

๖.๑  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักศึกษาและปลูกฝังให้นักศึกษามีน้ าใจนักกีฬา  
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์อย่างบริสุทธิ์ใจ มีความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๖.๒  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลเข้าใจวิธีการด าเนินการจัดการแข่งขันตามแบบธรรมเนียมสากล 

๖.๓  เพ่ือรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีสติ อดทน อดกลั้น รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักเสียสละ
เพ่ือส่วนรวมและเป็นการแสดงศักยภาพการท างานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

๖.๔  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา 
บุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

๖.๕  เพ่ือพัฒนามาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างวัฒนธรรมการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

 
หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการ 
---------------------------------------------------- 

  ข้อ ๗. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้ 
   ๗.๑  คณะกรรมการบริหาร 
   ๗.๒  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ข้อ ๘. คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย 

๘.๑  ผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นที่
ปรึกษา 



๓ 
   ๘.๒  อธิการบดี ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คนที่ ๑          
ในคณะกรรมการอ านวยการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานโดยต าแหน่ง 
   ๘.๓  อธิการบดี ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คนที่ ๒               
ในคณะกรรมการอ านวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานโดยต าแหน่ง 
   ๘.๔  อธิการบดี ทุกมหาวิทยาลัย ยกเว้นข้อ ๘.๒ และ ๘.๓ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
   ๘.๕  รองอธิการบดี งานกิจการนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
   ๘.๖  กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการบริหาร พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการและอยู่ในวาระไม่เกิน ๒ ปี 
   ๘.๗  กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
   ๘.๘  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
  ข้อ ๙. คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย มีอ านาจ
ดังนี้ 
   ๙.๑  อ านวยการให้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย สามารถด าเนินไปได้ ตามวัตถุประสงค์
และด ารงประเพณีการแข่งขันตลอดไป 
   ๙.๒  ก าหนดนโยบายพร้อมเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
   ๙.๓  วินิจฉัยปัญหา ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติและที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้                   
ค าวินิจฉัย  และมติ  ค าสั่งของคณะกรรมการบริหารให้ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ ๑๐. คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   ๑๐.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
   ๑๐.๒  รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นรองประธาน 
   ๑๐.๓  บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเจ้าภาพเสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการ จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
   ๑๐.๔  ประธานอนุกรรมการฝุายต่างๆ เป็นกรรมการ 
   ๑๐.๕  บุคคลที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเสนอแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ ๑๑. คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๑.๑  จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับนี้ 
   ๑๑.๒  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน 
   ๑๑.๓  วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันในการแข่งขันกีฬา 
   ๑๑.๔  สรุปผลและประเมินผลการแข่งขันเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
   ๑๑.๕  เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหาร วินิจฉัยและสั่งการ 

๑๑.๖. รายงานคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ปรากฏว่ามีบุคคลหรือคณะบุคคล 
ใดที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 
 
 



๔ 
หมวดที่ ๔ 

การจัดการแข่งขัน 
----------------------------------------------------------- 

  ข้อ ๑๒.  ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี 
  ข้อ ๑๓. จ านวนทีมเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
   ให้มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้โดยตรง  โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้จ านวน        
๑  ทีม  ต่อ  ๑  ชนิดกีฬา 
  ข้อ ๑๔.  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
   ๑๔.๑  เจ้าภาพต้องจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด และประเภทที่ประกาศจัดการแข่งขัน
และจัดพิธีเปิด-ปิดในจังหวัดเดียวกันทั้งหมด เว้นแต่มีความจ าเป็นจะขอจัดการแข่งขันกีฬาบางชนิดในสถานที่อ่ืน
ตามเหตุผลและความจ าเป็นได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
   ๑๔.๒  เจ้าภาพต้องไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อการจัดการแข่งขัน
กีฬาในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
   ๑๔.๓  ให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  
โดยใช้ช่วงเวลาการแข่งขันไม่เกิน  ๘  วัน  รวมทั้งวันเปิดและปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการแข่งขัน
ตามระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
   ๑๔.๔  ให้เจ้าภาพรายงานผลการแข่งขัน สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
และรายงานกรณีมีผู้ฝุาฝืนข้อบังคับแก่คณะกรรมการบริหารภายใน  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งนั้นสิ้นสุดลงและประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วไป 
   ๑๔.๕  การก าหนดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
ให้เป็นไปตามประกาศแนบท้ายที่คณะกรรมการบริหาร  ก าหนดโดยผลัดเวียนกันไปทั่ วทุกมหาวิทยาลัยทั้ง  ๙  
แห่งและประกาศให้สมาชิกทราบอย่างน้อย  ๓  ปีล่วงหน้า 
  ข้อที่ ๑๕.  ชนิดและประเภทกีฬาที่คณะกรรมการบริหาร และเจ้าภาพร่วมกันก าหนดตามเกณฑ์
ดังนี้ 
   ๑๕.๑  กีฬาบังคับ  จ านวน  ๕  ชนิดกีฬา 
    ๑๕.๑.๑ ฟุตบอล 
    ๑๕.๑.๒ บาสเกตบอล 
    ๑๕.๑.๓ วอลเลย์บอล 
    ๑๕.๑.๔ กรีฑา 
    ๑๕.๑.๕ ว่ายน้ า 
   ๑๕.๒  กีฬาเลือกสากล ให้เลือกอย่างน้อย ๘ ชนิดกีฬา ที่เคยจัดให้มีการแข่งขัน 
กีฬาซีเกมส์  เอเซี่ยนเกมส์  โอลิมปิกเกมส์ 
   ๑๕.๓  กีฬาไทย ให้เลือกอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ตามประกาศสมาคมกีฬาไทย 
   ๑๕.๔  กีฬาเลือกทั่วไป ให้เลือกอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ที่มีการจัดการแข่งขันใน 
ระดับสากล  นอกเหนือจากกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล และกีฬาไทย 
  ให้ เ จ้ าภาพประกาศชนิ ดและประ เภทกีฬาที่ ก า หนดให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ในครั้ ง นั้ น ๆ                              
ให้ทุกมหาวิทยาลัยทราบ ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  วัน 
 
 
 



๕ 
หมวดที่ ๕ 

ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
---------------------------------------------------------------- 

  ข้อ ๑๖. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ละชนิดกีฬาให้ใช้ระเบียบ 
และกติกาการแข่งขันตามที่เจ้าภาพก าหนดในความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
 

หมวดที่ ๖ 
ข้อก าหนดและคุณสมบัติ 

------------------------------------------------------------- 
  ข้อ ๑๗. ข้อก าหนดและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ๑๗.๑  ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีผลการศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยนั้นอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน 
   ๑๗.๒  นักศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกค าสั่งให้พักการเรียน 
   ๑๗.๓  นักศึกษาคนหนึ่งจะสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
ฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เพียงหนึ่งมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
   ๑๗.๔  ต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล หรือการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ๆ  ตามท่ีประกาศลงโทษไว้แล้ว 
 
 

หมวดที่ ๗ 
การสมัครเข้าแข่งขัน 

------------------------------------------------------------- 
  ข้อ ๑๘.  การสมัครเข้าแข่งขันให้ด าเนินตามท่ีเจ้าภาพก าหนด 
  ข้อ ๑๙.  การส่งแบบแจ้งชนิด ประเภทและจ านวนนักกีฬา (Entry Form by Number) ที่ส่ง 
เข้าแข่งขันให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ให้มหาวิทยาลัยที่ส่งที่เข้าแข่งขันจัดส่งใบสมัครตามแบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวน 
 นักกีฬาที่จะพาเข้าแข่งขันให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคล 
  ข้อ ๒๐.  การส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name)  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนพิธีเปิด
การแข่งขัน 
  ข้อ ๒๑.  มหาวิทยาลัยใดจัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้เจ้าภาพแล้ว ตามก าหนดตาม 
ข้อ  ๑๙   และข้อ  ๒๐  มหาวิทยาลัยนั้นต้องส่งนักกีฬาตามรายชื่อละจ านวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด
และประเภทกีฬาที่ส่งนั้น ๆ 

ข้อ ๒๒. บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จัดส่งให้เจ้าภาพแล้ว  จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
สับเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น 

 
 
 



๖ 
หมวดที่ ๘ 

รางวัลการแข่งขัน 
--------------------------------------------- 

  ข้อ ๒๓.  ให้เจ้าภาพจัดท ารางวัลและเกียรติบัตร พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะการ
แข่งขันอย่างสมเกียรต ิดังนี้ 
   ๒๓.๑  รางวัลที่ ๑  เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
   ๒๓.๒  รางวัลที่ ๒  เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
   ๒๓.๓  รางวัลที่ ๓  เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  ข้อที่ ๒๔. รางวัลเกียรติยศ ให้เจ้าภาพพิจารณาจัดรางวัลเกียรติยศให้กับนักกีฬาหรือทีมกีฬา 
เป็นกรณีพิเศษตามเกณฑ์ดังนี้ 
   ๒๔.๑  นักกีฬาที่สามารถท าลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือสถิติ 
ประเทศไทย 
   ๒๔.๒  ทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามท่ีเห็นสมควร 
   ๒๔.๓  นักกีฬาดีเด่น และทรงคุณค่า  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร   
ในการมอบรางวัลนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๔.๑  และ  ๒๔.๒  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหรือ
ผู้รับผิดชอบอาจพิจารณารางวัลพิเศษมอบแก่นักกีฬาได้ตามความเหมาะสมตามหลักสากลนิยม  ทั้งนี้  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

หมวดที่ ๙ 
อัตราค่าใช้จ่ายของการแข่งขัน 

---------------------------------------------------------- 
  ข้อที่ ๒๕.  ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
ดังนี้ 
   ๒๕.๑  ทุกมหาวิทยาลัย ต้องจ่ายค่าเงินสมทบเจ้าภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
   ๒๕ .๒  ประธานจัดการแข่งขัน หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายร่วมกับประธาน
อนุกรรมการฝุายการเงิน ลงนามในการสั่งจ่าย 
 
 

หมวดที่ ๑๐ 
การประท้วง 

---------------------------------------------------------- 
  ข้อที่ ๒๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการประท้วง 
   ๒๖.๑  การประท้วงให้แยกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาและ
ประท้วงทางเทคนิคกีฬา 
   ๒๖.๒  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน
กรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมการลงโทษ พร้อมรายละเอียดหลักฐานประกอบการ
พิจารณา (ถ้ามี) 
   ๒๖.๓  วางเงินประกันการประท้วง  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 



๗ 
   ๒๖.๔  ให้ยื่นประท้วงภายใน ๒ ชั่วโมงหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง และให้คณะกรรมการฯ  
พิจารณาตัดสินชี้ขาดโดยเร็วที่สุด  ตามควรแก่กรณี 
   ๒๖.๕  การประท้วงทางเทคนิคกีฬาให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบและ
กติกาการแข่งขันของประเภทกีฬานั้น ๆ 
   ๒๖.๖  การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและคุณสมบัติหมวดที่ 
๖ ข้อ ๑๗ 
  ข้อที่ ๒๗.  ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการ เรียกชื่อว่า คณะกรรมการ
พิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วง พร้อมการลงโทษ ประกอบด้วย 
   ๒๗.๑  มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพเป็นประธานกรรมการ 
   ๒๗.๒  ผู้แทนสมาคมชนิดกีฬาที่มีการประท้วง 
   ๒๗.๓  ผู้แทนผู้ตัดสินชนิดกีฬาที่มีการประท้วง 
   ๒๗.๔  ผู้แทนอนุกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา 
   ๒๗.๕  ผู้แทนฝุายเทคนิคกีฬากลาง 
   ๒๗.๖  ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดที่มีการประท้วง 
   ๒๗.๗  ให้เจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามที่เห็นควรเป็นเลขานุการ 
  ในการพิจารณาการประท้วงให้มีคณะกรรมการดังกล่าวจ านวนไม่ต่ ากว่า  ๕  คน  มีอ านาจ 
พิจารณามารยาท วินัยและการประท้วงพร้อมตัดสินลงโทษ  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ ๒๘.  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และการประท้วงพร้อมการ 
ลงโทษ เห็นว่าค าประท้วงเป็นผลและได้วินิจฉัยให้เป็นไปตามค าประท้วงแล้ว  ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการ 
ประท้วงคืน แต่ถ้าค าประท้วงไม่เป็นผล  ให้เงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนส าหรับเจ้าภาพในการส่งเสริมการ
แข่งขันฯ 
 

หมวดที่ ๑๑ 
บทลงโทษ 

--------------------------------------------------------- 
ข้อที่ ๒๙.  เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาผู้ใดละเมิดข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการขัดต่อ

เจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบรหิาร พิจารณาตัดสิทธิ์ผู้นั้นออกจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาในการแข่งขันส าหรับครั้งนั้น หรือลงโทษที่หนักกว่า ตามควรแก่กรณีและประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน 
  ข้อที่ ๓๐.  การแข่งขันที่มีเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบและกติกาการ
แข่งขันให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบและกติกาการแข่งขันของกีฬาชนิดนั้นๆ  หากผู้แข่งขันที่
ละเมิดนั้น ได้รับรางวัลหรือต าแหน่ง  ให้ถือว่ารางวัลหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมะะ และให้คืนรางวัลนั้นโดยเร็ว พร้อม
ทั้งให้เลื่อนล าดับนักกีฬาต าแหน่งถัดไปเข้าแทนโดยประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ข้อ ๓๑.  เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันหรือ 
ประพฤติตนไม่เหมาะไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในหรือนอกสนามแข่งขัน ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ 
แข่งขันพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นควรและแจ้งให้คณะกรรมการการบริหารทราบต่อไป 
 
 
 
 



๘ 
หมวดที่ ๑๒ 

สิทธิประโยชน์ 
---------------------------------------------------------- 

  ข้อ ๓๒.  หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
---------------------------------------------------------- 

  ข้อ ๓๓.  ให้เจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย             
ครั้งที่  ๒๕  ประจ าปี  ๒๕๕๑  น าข้อบังคับนี้มาใช้โดยอนุโลม 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
. 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์น ายุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


