ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันฟุตบอล กีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ระเบียบและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ประเภททีมชาย
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดสถาบันละ 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 25 คน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย โดยวิธีจบั ฉลาก และในแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด
ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย เขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.2 รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจับฉลากทีมอันดับที่ 1 ของสาย เขาสู
ตําแหนงทีมยืน และใหจับสลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1
โดยทีมที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้
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7.3 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก ตามสายการแขงขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย C

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.4 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขัน
ชิงอันดับ 3
7.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน
(1) รอบแรกใหใชเวลาในการแขงขันคูละ 60 นาที แบงเปน 2 ตอน ๆ ละ 30 นาที
โดยหยุดพักระหวางตอน 10 นาที
(2) รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหใชเวลาในการแขงขันคูละ 80 นาที
แบงออกเปน 2 ตอน ๆ ละ 40 นาที โดยหยุดพักระหวางตอน 10 นาที และถาปรากฏผล
เสมอกันใหหยุดพัก 5 นาที แลวตอเวลาการแขงขันพิเศษออกไปอีก 20 นาที แบงออกเปน
2 ตอน ๆ ละ 10 นาที ไมมีหยุดพักระหวางตอนและแขงขันเต็มเวลา หากหมดเวลาแลว
ยังเสมอกันอีกใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผูชนะ
7.6 การแขงขันรอบแรก ใหนับคะแนนดังนี้
(1) ใหทีมชนะได 3 คะแนน เสมอได 1 คะแนน และแพได 0 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสาย จะตองพิจารณาใหทมี ใดทีมหนึ่ง
เขาแขงขันรอบตอไป การพิจารณาใหเปนตามลําดับ ดังนี้
- ผลตางของประตูไดเสีย
- จํานวนประตูที่ยิงไดมากกวา
- พิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to Head)
- จับฉลากเพือ่ หาทีมเขารอบ
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7.7 การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันในระหวางการแขงขัน
(1) ระหวางการแขงขันรวมทั้งการตอเวลา ใหเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน ไดไมเกิน 5 คน จากผูเขา
แขงขันสํารองที่ไดระบุไวกอนการแขงขันครั้งนั้น
(2) ผูเขาแขงขันในระหวางการแขงขัน ที่เปลี่ยนตัวออกไปแลว จะกลับเขาเลนในครั้งนั้นอีก
ไมได
7.8 ตลอดการแขงขันจะมีการพักตัวผูเลนในการแขงขันในรอบตอไปในกรณี
(1) ผูเลนไดรับใบเหลืองติดตอกัน 2 นัด จะถูกลงโทษหามลงแขงในครั้งตอไป 1 ครั้ง
(2) ผูเลนไดรับใบแดงจะถูกลงโทษหามลงแขงในครั้งตอไป 1 ครั้ง
7.9 กรรมการในสนามสามารถตักเตือนหรือลงโทษดวยการใหใบแดงหรือใบเหลือง โดย
(1) ใบเหลือง จะถูกปรับเปนเงิน 50 บาท
(2) ใบแดง จะถูกปรับเปนเงิน 100 บาท
(3) กรณีโดนใบเหลืองสองใบ แลวไดรับใบแดง จะถูกปรับเปนเงิน 100 บาท
7.10 ผูเขาแขงขันที่ไดใบเหลืองหรือใบแดง จะถูกบันทึกรายชื่อไว และ เมือ่ สิ้นสุดการแขงขัน
ใหกรรมการจัดการแขงขัน แจงผูควบคุมทีมใหชําระคาปรับในทันที ถาฝาฝนการจายคาปรับ
จะทําการตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งตอไป
7.11 ทีมที่ไมมาแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา 7 คน หลังจาก
เวลาที่กําหนดไว 15 นาที ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามที่กําหนด หรือกรณีสละสิทธิ์
จะปรับแพดวยผลการแขงขัน 0 : 2
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามลงแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ฯ ใหการรับรอง หรือใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
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10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
(อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดี ยืน่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วันนับแตวัน
สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนัน้
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรบั การพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
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12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันฟุตบอล
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”ดวยกรณีตาง ๆ ใหลงโทษได
ตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
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ขอ 15. ถาผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

