
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส”์ 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 

 
 ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันฟุตซอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562   

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ทีมชาย 
4.2 ทีมหญิง 

 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

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

 ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภททีมละ 1 ทีม แต่ละทีมส่งรายชื่อ  

ผู้เข้าแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 8 คน และไม่เกิน 17 คน  ซึ่งจะตัดเหลือ 14 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 และแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพ่ือคัดเลือก ทีมที่มีคะแนนที่ 1 ที่ 2 
ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

7.2  ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา
ตามความเหมาะสม 

7.3 ก าหนดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที โดยหยุดเวลา หรือผู้ตัดสินสั่งให้หยุดพัก
การแข่งขัน การพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาท ี



 
 

 

7.4  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศให้ทีมที่ 1 ของสาย A  พบกับที่ 2 ของสาย B และทีมที่ 1  
ของสาย B  พบกับที่ 2 ของสาย A 

7.5 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้
ในรอบรองชนะเลิศ ได้ต าแหน่งที่ 3 ร่วม 

7.6  รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันถ้าผลการแข่งขันเสมอกันให้ใช้
วิธีเตะลูกโทษ ณ จุดเตะลูกโทษเพ่ือหาผลแพ้ชนะตามกติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ 
(FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 

7.7  การนับคะแนน ทีมชนะได้ 3 คะแนน  ทีมเสมอได้ 1 คะแนน และทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
7.8  การนับคะแนนในสาย 

7.8.1 รอบแรกถ้าคะแนนเท่ากัน 2 ทีม  ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม เป็นหลัก  ทีม
ชนะจะได้อันดับที่ดีกว่า  ในกรณีที่มีผลการแข่งขันเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับสลากหาทีมท่ีชนะเข้ารอบ 

7.8.2 รอบแรกถ้าคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากหาทีมท่ีชนะเข้ารอบ 
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 

ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 ชุดแข่งขัน ให้แต่ละทีมเตรียมชุดแข่งขันไว้ 2 ชุด ได้แก่ สีประจ ามหาวิทยาลัย และสีขาว 

กรณีชุดสีซ้ ากันให้ทีมท่ีชื่อตามหลังเปลี่ยนชุดใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีชุดแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 
9.2 ห้ามมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ข้อความใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกติกาและการแข่งขันบนชุด

แข่งขัน ยกเว้นตราและชื่อมหาวิทยาลัย 
9.3 อุปกรณ์การแข่งขัน เป็นลูกบอลที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้การรับรอง 

 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องจัดทีมไปท าการแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่ที่กรรมการก าหนด ทีม 

ใดที่มีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับเป็นแพ้  และชุดใดเลยก าหนดเวลาแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ยังไม่ลงท าการ
แข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในนัดนั้น กรณีปรับทีมนั้นเป็นแพ้ทีมนั้นจะต้องลงท าการแข่งขันในนัดต่อไป
ตามปกติ 

10.2  ก่อนการแข่งขันให้ผู้จัดการทีมส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จะลงสนาม  และก าหนดตัวผู้เล่น
ที่เป็นตัวจริง 

10.3  ตลอดเวลาการแข่งขันกีฬา  นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และ
ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

 
 



 
 

 

10.4 ผู้เล่นที่จะต้องถูกพักการแข่งขัน จ านวน 1 ครั้ง ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
10.4.1 ได้รับใบเหลืองสะสมครบ 2 ใบ ตลอดการแข่งขัน 
10.4.2 ได้รับใบเหลืองจ านวน 2 ใบ ในนัดเดียวกัน 
10.4.3 ได้รับใบแดงจากการแข่งขัน 
หากเห็นว่าการลงโทษไม่ เพียงพอ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานให้

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ    
ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” จัดประชุมภายใน 24 ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งนั้นๆ เพ่ือพิจารณา
ความผิดเพิ่มเติม ตามแต่กรณี 
 ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลอง
ค าเกมส์” 
 ข้อ 12 การประท้วง 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 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 โดยความเห็นชอบ 
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

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 


