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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                  
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมือ่วันที่ 1๔ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย             
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ” 

ข้อ ๒ ระเบียบ น้ีให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศ ไทย                  
ครั้งที่ ๔4 กีฬารักบี้ฟุตบอล 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย      

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน 

๔.๑ ทีมชาย ๑๕ คน  
๔.๒ ทีมชาย ๗ คน 
๔.๓ ทีมหญิง ๗ คน 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้ เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึกษา             

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
(๑) ให้แต่ละวิทยาเขต ส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ทีม ส่งรายช่ือได้

ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๒๖ คน  
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(๒) ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒๓ คน จาก
รายช่ือ ตามข้อ ๖.๑.๑ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มท าการแข่งขันนัดแรกของรอบคัดเลือกถึงรอบชิง
ชนะเลิศ ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที  

๖.๒ ประเภททีม ๗ คนชาย และทีม ๗ คนหญิง ให้แต่ละวิทยาเขต ส่งรายช่ือนักกีฬาได้ไม่
น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๑๔ คน นักกีฬารักบี้ฟุตบอล ๗ คนชาย ใช้นักกีฬาจากนักกีฬาประเภท ๑๕ คนได้ 

๖.๓ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒)  ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๑  คน 
(๓)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๕ ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด น าทีมที่ได้คะแนน

อันดับ ๑ และ ๒ เข้าชิงชนะเลิศและทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๓ และอันดับ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ร่วมกัน 

๗.๒ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน ๖-๑๐ ทีม รอบแรกจับสลาก แบ่งเป็น ๒ สาย  
สายละ ๓-๕ ทีม น าทีมที่ได้คะแนนทีม ๑ และ ๒ เข้ารอบรองชนะเลิศ โดยน าทีมที่ได้คะแนนทีมอันดับ ๑ และ ๒ 
ของแต่ละสายมาท าการแข่งขันแบบไขว่สาย คือ 

ที่ ๑ สาย ๑ พบที่ ๒ สาย ๒ 
ที่ ๑ สาย ๒ พบที่ ๒ สาย ๑ 
รอบชิงชนะเลิศ น าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาท าการชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
๗.๓ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๑๓-๑๗ ทีม รอบแรกจับสลากแบ่งเป็น ๔ สาย 

สายละ ๓-๕ ทีม น าทีมที่ได้คะแนนทีมอันดับ ๑ และ ๒ เข้ารอบสอง 
รอบสอง น าทีมที่เข้ารอบมาแบ่งเป็น ๒ สาย คือ 

สาย ๑ มีที่ ๑ สาย ๑,ที่ ๒ สาย ๒,ที่ ๑ สาย ๓ และที่ ๒ สาย ๔ 
สาย ๒ มีที่ ๒ สาย ๑,ที่ ๑ สาย ๒,ที่ ๒ สาย ๓ และที่ ๑ สาย ๔        

โดยท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เพื่อเข้าสู่รอบต่อไป 
๗.๔ เวลาในการแข่งขัน 

๗.๔.๑ ประเภททีมชาย ๑๕ คน ใช้เวลาในการแข่งขัน ๗๐ นาที แบ่งออกเป็น ๒ 
ตอนๆละ ๓๕ นาที โดยหยุดพักระหว่างตอน ๑๐ นาที 

๗.๔.๒ ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑๔ นาที 
แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ๆ ละ ๗ นาที พักระหว่างตอน ๑ นาท ี
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๗.๕ การแข่งขันพบกันหมด 
๗.๕.๑ ให้ทีมชนะได้ ๓ คะแนน เสมอได้ ๑ คะแนน ทีมแพ้ได้ ๐ คะแนน ทีมที่ไม่มา

ท าการแข่งขันไม่มีคะแนน 
๗.๕.๒ ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสาย จะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีม

หน่ึงเข้าแข่งขันในรอบต่อไป ให้พิจารณาเฉพาะคู่กรณี ดังน้ี 
(๑) ให้นับจ านวนแต้มได้และแต้มเสีย ทีมใดมีผลต่างมากกว่าให้ถือว่าทีมน้ันชนะ 
(๒) ถ้าผลต่างยังเสมอกันอีก ให้นับจ านวนทรัยที่ท าได้ ทีมใดท าประตูได้

มากกว่า ถือว่าทีมน้ันชนะ 
(๓) ถ้าจ านวนประตูเท่ากัน ให้นับจ านวนทรัยที่ท าได้ ทีมใดท าประตูได้

มากกว่าถือ ว่าทีมน้ันชนะ แต่หากยังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการเส่ียง 
๗.๖ การแข่งขันแบบแพ้คัดออก และรอบรองชนะเลิศ 

๗.๖.๑ การแข่งขันรอบแพ้คัดออก เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วปรากฏผลเสมอกัน 
ให้ต่อเวลาการแข่งขัน ดังน้ี 

(๑) ประเภททีมชาย ๑๕ คนแข่งขัน ๒ ตอนๆละ ๑๕ นาที ไม่มีการพัก 
(๒)  ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน แข่งขัน ๒ ตอนๆ ละ ๕ นาที 

โดยใช้ระบบเซตเทนเดซ์ ใครท าคะแนนได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ 
๗.๖.๒ เมื่อหมดเวลาช่วงที่ต่อเวลาแล้ว ผลยังเสมอกันให้ผลัดกันเตะเปล่ียนประตูหา

ทีมชนะดังน้ี  
(๑) ให้ ผู้ตัดสินเรียกผู้เข้าแข่งขันในขณะน้ันทั้ ง  ๒ ทีม เข้าน่ังบริเวณ  

ณ จุดกลางสนาม 
(๒) ให้ผู้ตัดสินเลือกประตูที่จะท าการเตะเปล่ียนประตู 
(๓) ให้หัวหน้าทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ๓ คนแรก 
(๔) ผู้ตัดสินท าการเส่ียง ทีมที่ชนะการเส่ียงเป็นผู้เตะท าประตูก่อน 
(๕) ให้เตะเปล่ียนประตู ณ จุดกึ่งกลางของเส้น ๒๒ เมตร โดยการเตะสลับกัน

ทีละคนจนครบ ๓ คน หากเตะครบทีมละ ๓ คน ยังเสมอกัน ให้หัวหน้าทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันร่วมการแข่งขัน
ชุดใหม่อีก ๓ คน ซึ่งจะมีรายช่ือซ้ าจากเดิมไม่ได้ 

(๖) ให้ด าเนินการเตะเช่นเดียวกับชุดแรก แต่ไม่จ าเป็นต้องเตะครบทั้ง ๓ คน 
หากทีมใดเตะเปล่ียนประตูได้ก่อนและอีกทีมเตะเปล่ียนประตูไม่ได้ ให้ยุติการแข่งขันทันทีและถือว่าทีมที่ได้ประตู
น้ันเป็นทีมชนะ 

(๗) ถ้าหากยังเสมอกันอีกให้ด าเนินการตาม ข้อ ฉ อีกต่อไปจนกว่าจะมีทีม
ชนะยกเว้น รอบชิงชนะเลิศหากหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังเสมอกันให้ครองชนะเลิศร่วมกัน  

๗.๗ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยา
เขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต  จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

ความเป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
๘.๓ ให้ผู้จัดการทีม ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ในแบบการแข่งขันประจ าวัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  
๘.๔ ประเภท ๑๕ คน ถ้านักกีฬาผู้ใด ถูกผู้ตัดสินไล่ออกจากการแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธ์ิ

ในการแข่งขัน ในครั้งต่อไป อีก ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ  
หากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้ประธานจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันและคณะกรรมจัดการ
แข่งขันประชุมพิจารณา หากเห็นว่าไม่เพียงพอให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันน้ันเพิ่มเติมตามสมควร แต่กรณีจะต้อง
ด าเนินการภายใน ๒๔ ช่ัวโมง หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขัน ถ้ามิได้พิจารณา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เข้า
แข่งขันน้ันมีสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันต่อไป หลังจากที่หมดสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นแล้ว 

๘.๕ ในประเภท ๗ คน นักกีฬาคนใด ถูกผู้ตัดสินเชิญออกจากสนามด้วยเหตุผลท าผิด
กติกา ห้ามลงท าการแข่งขันตลอดการแข่งขัน 

๘.๖ ในระหว่างการแข่งขันให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้เล่นส ารอง ต้องอยู่ในสถานที่ที่ก าหนดไว้ และไม่มีสิทธ์ิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ ผู้ตัดสินอนุญาต โดยเข้าได้ไม่เกิน  
๓ คน และต้องแต่งกาย ไม่เหมือนกับผู้แข่งขัน  

๘.๗ การเปล่ียนตัวนักกีฬา ต้องน านักกีฬาน าใบเปล่ียนตัวมาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยมีผู้
ตัดสินส ารองน านักกีฬาไปที่เปล่ียนตัว หากไม่ปฏิบัติตาม จะไม่อนุญาตให้เปล่ียนตัว  

๘.๘ การให้น้ านักกีฬา อนุญาตให้ที่เส้นข้างขอบสนามเท่าน้ัน  
๘.๙ นักกีฬาทีมใด ไม่ลง หรือไม่พร้อมท าการแข่งขัน หรือมีนักกีฬาไม่ครบจ านวน        

ตามกติกาการแข่งขัน ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในการแข่งขัน ให้ถือว่าทีมน้ันไม่มาแข่งขัน และห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน
ตลอดการแข่งขัน ส าหรับคะแนนที่ท าได้ให้ยกเลิกทั้งหมดโดยให้ถือว่าไม่ได้ร่วมการแข่งขัน 

๘.๑๐ นักกีฬาทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร 
หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าส่ังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าส่ังกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้และตัด
สิทธ์ิออกจากการแข่งขัน กรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการอ านวยการจัดการ
แข่งขันผ่านคณะจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 

๘.๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ท าตามกฎระเบียบน้ีให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาในคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรตามกรณี หากเห็น
ว่าไม่เพียงพอ ให้เสนอคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา พิจารณาลงโทษเพิ่มเติม
ต่อไป 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

(๑) ให้แต่ละทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด และชุดสี
อ่อน ๑ ชุด ซึ่งเป็นชุดที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน  

(๒) ให้ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

(๓) ในกรณีที่ สีเส้ือของคู่แข่งขันคล้ายกัน ให้ตัดสินโดยให้ทีมที่มี ช่ือตามหลังใน
ก าหนดการแข่งขันเป็นผู้เปล่ียนเส้ือ 

(๔) ในประเภท ๑๕ คน นักกีฬาจะต้องแต่งกายตามแบบที่แจ้งไว้โดยมีหมายเลขเส้ือ
ด้านหลัง ให้เห็นเด่นชัดโดยเฉพาะนักกีฬาชุดแรกที่ลงสนามต้องมีหมายเลข ๑ – ๑๕ ติดด้านหลังเส้ือตามต าแหน่ง
สากลที่ลงแข่งขันและต้องแต่งกายเรียบร้อยเหมือนกันทุกคน และต้องสวมถุงเท้ายาวเท่าน้ัน 

(๕) ในประเภท ๗ คน นักกีฬาจะต้องแต่งกายตามแบบที่แจ้งไว้โดยมีหมายเลขเส้ือ
ด้านหลังให้เห็นเด่นชัด หากนักกีฬาคนใดมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขเส้ือต้องแจ้งเหตุผลการเปล่ียนแปลง
หมายเลขเส้ือต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งไปต้องแต่งกายเรียบร้อยเหมือนกันทุก
คนและต้องสวมถุงเท้ายาวเท่าน้ัน 

(๖) เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องแต่งกายเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่  
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น

อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯให้การรับรอง 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย การ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประ เทศไทย               

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี  

ประกาศ ณ วันที่    25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

         
 
 

                   (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                  ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                   กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 


