
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันฟุตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย    

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 32  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือครั้งที ่32 กาสะลองค าเกมส์” 
ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ฉบับที่สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปัจจุบัน 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมชาย 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562  ข้อ 10 และ ข้อ 11 
 5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ก าหนด 

ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละสถาบัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  1 ทีม แต่ละ

ทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 15 คน  และไม่เกิน 25 คน  ซึ่งจะยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการ
แข่งขันเหลือ 20 คน  ในวันประชุมผู้จัดการทีม 

6.2 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน ตามข้อ 6.1 แล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 หากมีการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ขึ้นไป ให้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดยวิธีการจับสลาก 

จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือคัดเลือก ทีมที่มีคะแนนที่ 1 ที่ 2 
ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

7.2 ในกรณีที่มีทีมที่เข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
ตามความเหมาะสม 



 
 

 

7.3 การแข่งขันในรอบแรก ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ส าหรับรอบรองชนะเลิศจนถึง
รอบชิงชนะเลิศ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก      

7.4 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
 คู่ท่ี 1 ให้ทีมท่ีมีคะแนนที่ 1 สาย A แข่งขันกับทีมท่ีมีคะแนนที่ 2 สาย B 
 คู่ท่ี 2 ให้ทีมท่ีมีคะแนนที่ 1 สาย B แข่งขันกับทีมท่ีมีคะแนนที่ 2 สาย A 
เมื่อหมดเวลาการแข่งขันถ้าผลการแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีเตะลูกโทษ เพ่ือหาผู้ชนะในการ

เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
7.5 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

และทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
เมื่อหมดเวลาการแข่งขันถ้าผลการแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีเตะลูกโทษ เพ่ือหาผู้ชนะเลิศ 

7.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 90 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 45 นาที โดยพักระหว่างครึ่งไม่ 
เกิน 15 นาที 

7.7 การนับคะแนน ในการจัดการแข่ขันในรอบแรกพบกันหมดในสาย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) ทีมท่ีชนะได้  3 คะแนน 

 (2) ทีมเสมอได้   1 คะแนน 
 (3) ทีมแพ้ได้      0 คะแนน 

ถ้าหลังจากทีมที่เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน ภายหลังจากการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้นๆ  ได้
เสร็จสิ้นลงแล้ว จะตัดสินเพ่ือหาทีมเข้ารอบต่อไปด้วยการใช้กฎแฟร์เพลย์ ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 
(FIFA) ทีมท่ีมีคะแนนแฟร์เพลย์ดีกว่าจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบต่อไปโดย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- ใบเหลือง คือ  -1 คะแนน 
- ใบแดงท่ีมาจากการได้รับ 2 ใบเหลือ คือ -3 คะแนน 
- ใบแดงโดยตรง คือ -4 คะแนน 
- ใบเหลืองหลังจากได้รับใบแดงไปแล้ว คือ -5 

กรณถี้าคะแนนแฟร์เพลย์ ยังเท่ากัน ให้จับสลากหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไป 
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

8.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 

8.2 ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้ก าหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอ 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

8.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใด ๆ ก็ต่อเมื่อ มีเหตุ 
สุดวิสัยเกิดขึ้น เช่นสนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ท าการแข่งขันได้ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิคกีฬา ใน
กรณีเช่นนี้ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้หากจะ
เลื่อนโดยเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวนี้ จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 



 
 

 

8.4 การก าหนดจัดการแข่งขัน การเลื่อนหรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการ
แข่งขันฯ ได้ประกาศไปแล้วทุกทีมต้องปฏิบัติตาม 

8.5 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของก าหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติ               
จะอุทธรณ์มิได้ 

ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 ชุดแข่งขัน 

 9.1.1 ผู้ เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้น ผู้ รักษาประตู)  
เครื่องแบบการแต่งกาย สีของเสื้อ กางเกง และถุงเท้า (ตามกฎของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ก าหนด) ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน และต้อง
ติดหมายเลขประจ าตัวทางด้านหน้าและหลังเสื้อ พร้อมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขันให้ชัดเจนตามที่ได้ระบุ
หมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบส่งรายชื่อนักกีฬา โดยหมายเลขที่หน้าอกเสื้อ และที่ขากางเกง ต้องมี
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ส่วนด้านหลังเสื้อ ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลข หรือติด
หมายเลขไม่ตรงกับใบส่งรายชื่อนักกีฬาโดยเจตนาทุจริต หรือไม่มีเหตุอันควร หากลงไปแข่งขันและมีผู้ประท้วง
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันปรับทีมนั้นเป็นแพ้และไม่จัดให้ท าการแข่งขันในรอบต่อไป ยกเว้นจะได้แจ้งให้ผู้
ตัดสินทราบ ก่อนลงท าการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้ลงในรายงานไว้แล้ว (ทุกกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสีเสื้อและ
หมายเลข) 

 9.1.2 หัวหน้าทีมหรือหัวหน้าชุดจะต้องสวมปลอกแขนกัปตันทีมด้านซ้ายให้ชัดเจน โดย 
เครื่องหมายนี้แต่ละทีมน ามาเอง 

 9.1.3 ให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อบัญญัติของสมาคมฯ 
 9.1.4 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้เทปสีพันด้านนอกท่ีมีความแตกต่างจากสีถุงเท้า และเสื้อและ 

กางเกงชั้นในต้องมีสีเดียวกับเสื้อและกางเกง ส่วนกางเกงจะต้องไม่คลุมหัวเข่า ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด 
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  

(FIFA) หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดทีมไปท าการแข่งขันตามวัน เวลาสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้  ทีมใดลง 
สนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน (กรณีที่ผู้เล่นบาดเจ็บไม่สามารถท าการแข่งขันต่อไปได้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของแพทย์) ในสนามให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้หากทีมหนึ่งทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันหรือเจตนาผละออก
จากการแข่งขัน ตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งเป็นผู้ชนะผ่าน (โดยผู้ตัดสินต้องเขียน
รายงานต่อประธานจัดการแข่งขัน เพ่ือด าเนินการลงโทษตามระเบียบการแข่งขัน) หากไม่พร้อมจะลงท าการ
แข่งขันทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้ง 2 ทีม ทีมใดที่ถูกปรับเป็นแพ้ทุกกรณี ให้ถือว่าไม่มีผลในการแข่งขันที่ผ่าน
มา (ปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์การแข่งขันท่ีผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์ท าการแข่งขันต่อไป 

 
 



 
 

 

10.2 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมท าการแข่งขัน 
ต่อไปจนหมดเวลาแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง 
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเสนอให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาลงโทษต่อไป 

10.3 ให้ผู้จัดการทีมหรือโค้ชของทีมที่จะลงท าการแข่งขันในวันนั้น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา และ 
เจ้าหน้าที่ โดยล าดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ตามแบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขัน โดยมี
ผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน 7 คน การส่งรายชื่อนี้ ต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ของทุกวันที่มีการแข่งขัน 
ณ สนามแข่งขันของคู่นั้นๆ 

10.4 ถ้าปรากฏหลักฐานว่าทีมของมหาวิทยาลัยใดส่งรายชื่อนักกีฬาปลอม ส่งบัญชีที่มีลายมือ 
ชื่อผู้เล่นปลอม หรือขาดคุณสมบัติ หรือผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี้ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในรอบนั้น             
ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ประกาศระบุความผิดทั้งถอนสิทธิทีม
ของมหาวิทยาลัยนั้นออกจากการแข่งขัน และให้พิจารณาลงโทษ  ตามระเบียบการแข่งขันต่อไป 

10.5 คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายคู่แข่งขันจาก 
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

10.6 นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึง 
เจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย 

10.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 3 คน ตามรายชื่อ                 
ผู้ เล่นส ารองที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ผู้เล่นคนใดที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้ 

10.8 ผู้ เล่นส ารองจะเข้าไปในสนามได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ เล่นโดยถูกต้องเท่านั้น   
นอกจากนี้แล้วตลอดระยะเวลาที่มีการแข่งขัน ห้ามผู้เล่นส ารองเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาด หากไม่ปฏิบัติตาม
จะถูกพิจารณาโทษ จากคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคอย่างน้อยเท่ากับได้ใบเหลือง 1 ครั้ง 

10.9 ตลอดเวลาการแข่งขันกีฬา นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ 
เจ้าหน้าที่ทีมที่ดี และต้องปฏิบัติตามกติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน
จนถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ให้งดลงท าการแข่งขันต่อไป 1 ครั้ง หรือผู้
ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงท าการแข่งขันในนัดต่อไปอย่าง
น้อย 1 ครั้ง และน าเรื่องเสนอให้คณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาเพ่ิมโทษตามควรแก่กรณี ตามระเบียบ
ต่อไป 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32                 
“กาสะลองค าเกมส์” การตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้ 

 
 
 



 
 

 

ข้อ 12 การประท้วง 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562  ข้อ 16 
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 18 

ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์”  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

 
 


