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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนีต้้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
 

 ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
ทีมชาย 
 

 ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ       
๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและมีสัญญา
จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และต้องมี
ชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่

เกิน ๒๕ คน 
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๖.๓ นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละทีมให้มีการก าหนดอายุ ดังนี้ 
๖.๓.๑ อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๖ คน และให้ใช้

หมายเลข  ๑ – ๖ ลงได้ ๒ คน 
๖.๓.๒ อายุระหว่าง ๓๐ – ๓๔ ปี ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๖ คน 

และให้ใช้หมายเลข ๗ – ๑๒ ลงได้ ๒ คน 
๖.๓.๓ อายุ ๓๕ – ๓๙ ปี ขึ้นไป ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ เกิน ๖ คน 

และให้ใช้หมายเลข ๑๓ – ๑๘ ลงได้ ๓ คน 
๖.๓.๔ อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ส่งรายชื่อสมัครเข้ารวมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๗ คน และให้

หมายเลข ๑๙-๒๕ ลงได้ ๓ คน 
๖.๓.๕ การนับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ท าการแข่งขัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วย 

ปี พ.ศ. เกิดของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) 
๖.๔ อนุญาตให้นักกีฬาที่มีอายุสูงกว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือลงท าการแข่งขันแทนใน

รุ่นที่มีอายุต่ ากว่าได้ แต่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่มีอายุต่ ากว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือลงท าการแข่งขันแทน
ในรุ่นที่มีอายุสูงกว่า และเม่ือสมัครเข้าแข่งขันในรุ่นอายุใดแล้ว ให้ถือว่ามีอายุอยู่ในรุ่นนั้น ๆ 

๖.๕ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้
ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๖ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
        

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้าร่วม

การแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ระยะเวลาในการแข่งขัน ให้ใช้เวลาการแข่งขัน ๗๐ นาที แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ  

๓๐ นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ไม่เกิน ๑๐ นาท ี
๗.๔ ในกรณีที่หมดเวลาการแข่งขัน ตามข้อ ๗.๓ แล้วปรากฏผลเสมอกัน ให้เตะลูกโทษจาก 

จุดเตะโทษ ตามกติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือหาผู้ชนะ 
โดยให้ใช้กับทุกนัดของการแข่งขัน  

๗.๕ การจัดนักกีฬาลงท าการแข่งขันในแต่ละนัด 
๗.๕.๑ นักกีฬาในรุ่นอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คน  
๗.๕.๒ นักกีฬาในรุ่นอายุระหว่าง ๓๐ – ๓๔ ปี ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คน 
๗.๕.๓ นักกีฬาในรุ่นอายุระหว่าง ๓๕ – ๓๙ ปี ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คน 
๗.๕.๔ นักกีฬาในรุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คน  
๗.๕.๕ ผู้รักษาประตูไม่จ ากัดอายุ แต่ทั้งนี้ต้องมีชื่ออยู่ในรายชื่อนักกีฬาข้อ ๗.๕.๑  

๗.๕.๒ หรือ ๗.๕.๓ หรือ ๗.๕.๔ 
๗.๖ ในการจัดนักกีฬาลงท าการแข่งขันในแต่ละนัด อนุญาตให้จัดนักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่าลง

ท าการแข่งขันในรุ่นอายุต่ ากว่าได้ แต่ทั้งนี้เมื่อจัดนักกีฬาลงในรุ่นอายุใดแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
รุ่นอายุนั้น 
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๗.๗ การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันในแต่ละนัด สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดการ
แข่งขัน โดยนักกีฬาที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับลงมาแข่งขันในนัดนั้นได้อีก และต้องเป็น
การเปลี่ยนตัวในรุ่นของตนเองเท่านั้น ยกเว้นรุ่นอายุเกิน ๔๐ ปีขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ตลอดไม่จ ากัด 

๗.๘ การเปลี่ยนตัวนักกีฬา อนุญาตให้เปลี่ยนนักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่า ลงท าการแข่งขันแทน
ในรุ่นอายุที่ต่ ากว่าได้ และให้นับเป็นจ านวนครั้งของการเปลี่ยนตัว 

      

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  ๙  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน  
๙.๑ ชุดแข่งขัน  

๙.๑.๑ ให้แตล่ะทีมควรมีชุดแข่งขันตามมติที่ประชุมนายกสโมสร ๘ สถาบัน  
๙.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 
๙.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้ใช้สีเสื้อ 

แตกต่างกับผู้เข้าแขง่ขันขันอ่ืน และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อขนาดความสูงไม่ต ่ากว่า ๒๕ ซม. และท่ีหน้าอก 
เสื้อและกางเกงด้านหน้า มีความสูงไม่ต่ ากว่า ๑๐ ซม. หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ 
ตรงกับในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นลง
ท าการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้ว หาก
ไม่ปฏิบัติตามจะปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ 

๙.๑.๔ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ (ปลอกแขน) ที่แขน 
เสื้อด้านซ้ายซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง 

๙.๑.๕ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 

๙.๒  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
 

ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๑๐.๑ ผู้ เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๑๐.๒ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขัน  ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
นาท ี

๑๐.๓ ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๗ คน 
หลังจาก เวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามที่ก าหนดและให้ปรับเป็นแพ้ 

๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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๑๐.๕ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็นทางการ โดย
แสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้ง และหากผู้เข้าแข่งขัน
คนเดิมมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขันผู้นั้น มิให้เข้า
ร่วมในการแข่งขันที่ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามก าหนดการครั้งต่อไป ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ 

๑๐.๖ ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีม ที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันโดยแสดง
ใบแดงแล้ว จะหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป ๑ ครั้ง 

๑๐.๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที ่
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา ๑  

ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือคณะกรรมการ
ตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ
การแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  


