
 

ระเบียบ 
การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

กีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครัง้ที่  39  ประจาํปี 2560 

เร่ือง  การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
………………………….. 

เพ่ือให้การดําเนินการจดัการแข่งขนักีฬาเปตอง เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรลุ

วตัถปุระสงค์  คณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาเปตอง  กีฬาบคุลากรภายในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จงึได้

กําหนดระเบียบและข้อบงัคบัขึน้ เพ่ือให้การแขง่ขนักีฬาเปตองของบคุลากรภายในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประจําปี  2560 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ระเบียบและข้อบงัคบัการแขง่ขนักีฬาเปตองมี ดงันี ้

ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาเปตอง  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วา่ 

           ด้วยการแขง่ขนักีฬาเปตอง  กีฬาภายในของบคุลากร พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 

ข้อ 3.  กตกิาการแขง่ขนั 

           ให้ใช้กตกิาการแขง่ขนัของสมาคมสหพนัธ์เปตองแหง่ประเทศไทย  ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็ 

           พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึง่กําหนดใช้ในปัจจบุนั 

ข้อ 4.   ประเภทการแขง่ขนัมี  7  ประเภท 

4.1. ประเภททีมชาย   3  คน  4.2  ประเภททีมหญิง    3  คน  

4.3 ประเภททีมชาย   2  คน                   4.4  ประเภททีมหญิง    2  คน 

4.5   ประเภทคูผ่สม                                 4.6  ประเภทบคุคลชาย 

4.7   ประเภทบคุคลหญิง 

ข้อ 5.  คณุสมบตัขิองผู้ เข้าแขง่ขนั 

           5.1   ต้องเป็นบคุลากรตามความในข้อ  3.1    แหง่ข้อบงัคบัคณะกรรมการอํานวยการจดัการแขง่ขนั 

                   กีฬาภายในบคุลากร    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  วา่ด้วยการจดัการแขง่ขนักีฬาภายในของ 

                   บคุลากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ.2560 

           5.2   ข้าราชการเกษียณเข้าร่วมการแขง่ขนัได้  โดยไมต้่องมีหนว่ยงานต้นสงักดัเป็นผู้ รับรอง 

           5.3   นกักีฬาลงทําการแขง่ขนัได้ไมส่งักดัคณะฯ /สถาบนั/ศนูย์ และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีกําหนด  ลงเลน่ 

                   ให้ทีมใดก็ได้ (เลน่ได้เพียงหนว่ยงานเดียวเทา่นัน้)  

           5.4   ลกูจ้างชัว่คราวท่ีมีอายกุารจ้างตัง้แต ่ 1  ปีขึน้ไป 

           5.5   การสง่รายช่ือนกักีฬาแตล่ะประเภท  ให้มีนกักีฬาสํารองได้  1  คน  ยกเว้นคูผ่สมให้มีนกักีฬา 

                   สํารอง ชาย 1 คน หญิง 1  คน  โดยให้ระบคํุาวา่สํารอง ให้ชดัเจน และ ประเภทบคุคลชาย  

                   บคุคลหญิง  ไมมี่สํารอง  และตัวสาํรองต้องสังกัดทีมใดทีมหน่ึง ห้ามย้ายสับเปล่ียนทีม 

               โดยเดด็ขาด 

 



 

           5.6   ถ้าขาดคณุสมบตัแิละคณะกรรมการได้ตรวจพบจะจบัแพ้ฟาวล์หมดสิทธ์ิการแขง่ขนัในทนัที 

ข้อ 6.   จาํนวนทีมไม่จาํกัด ยกเว้นประเภทบุคคลหญิงและบุคลชาย ส่งได้ประเภทละ 2 ทีม 

ข้อ 7.   วิธีจดัการแขง่ขนั 

            7.1   คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะจดัแยกทีมให้หนว่ยงานเดียวกนั ไมพ่บกนัในรอบแรกเท่านัน้  

            7.2   การจดัสายในการแขง่ขนัทกุรอบใช้การจดัแบบ  4  ทีม ทัง้สิน้  แม้วา่บางสายจะมี 3 ทีม  

                    ก็ให้ใช้ทีมสมมตุ ิในกรณีท่ีทีมใดพบทีมสมมตุใิห้ถือวา่ทีมนัน้เป็นทีมชนะ 

           7.3    การจดัสายแบบ  4  ทีม 

                             7.3.1  การแขง่ขนัรอบแรกทีมท่ี  1  พบทีมท่ี  2   ทีมท่ี  3  พบทีมท่ี  4 

                             7.3.2  การแขง่ขนัรอบท่ี  2  ทีมชนะพบทีมชนะ  ทีมแพ้พบทีมแพ้  ผลการแขง่ขนั  

      2  ครัง้  ทีมท่ีชนะ 2 ครัง้  เข้ารอบไปแขง่ขนัในรอบตอ่ไป  และถือวา่เป็นท่ี 

      1  ของสาย  ทีมท่ีแพ้  2  ครัง้  ถือวา่ตกรอบไป 

                             7.3.3  การแขง่ขนัรอบท่ี  3  เป็นการแขง่ขนัระหวา่งทีมท่ีมีคะแนนเทา่กนั  ถึงแม้ 

      วา่จะเคยพบกนัมาแล้วในการแขง่ขนัรอบแรกก็ตาม  ทีมชนะได้เข้ารอบตอ่ 

      ไปถือวา่เป็นท่ี 2  ในสาย  ทีมแพ้ตกรอบ 

                             7.3.4  ในรอบก่อนรอบสดุท้าย  คือเม่ือเหลือ  8  ทีม แล้วคดัออกไปเหลือ  4  ทีม  

       แล้ว ให้จดัการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออก ให้ทีมชนะชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ชิงท่ี 3  

ข้อ 8.   ในการแขง่ขนัให้แขง่ขนัคูล่ะ  1  เกมๆ ละ  11  คะแนน  เว้นรอบรองชนะเลิศชิงตําแหนง่ท่ี 

           3  และชิงชนะเลิศ  ให้ทําการแขง่ขนั  13   คะแนน 

ข้อ 9.   กรรมการตดัสิน  กรรมการเทคนิค และกรรมการกลางให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการจดัการ 

           แขง่ขนั 

ข้อ 10. สําหรับอปุกรณ์การแขง่ขนั เชน่ ลกูเปตอง ลกูบลู ผู้แขง่ขนัต้องนํามาเอง  

ข้อ 11. ให้ผู้แขง่ขนัประเภทใดหรือทีมใด ลงแขง่ขนัตามวนั เวลา ท่ีกําหนดไว้  คือเวลา 17.30 น. ถ้าช้ากว่า 

          กาํหนดเวลา 15 นาที  ให้ปรับ 1 คะแนน  และทุกๆ 5 นาทีต่อไป ปรับ 1 คะแนน ถ้าช้า 

            กวา่กําหนด 30  นาที  ให้ปรับเป็นแพ้ ให้ทีมคูแ่ขง่ ชนะผา่น และทกุรอบท่ีคณะกรรมการประกาศให้ 

            ลงทําการแขง่ขนั และผู้แขง่ขนัรับใบคะแนนไปแล้ว  หลงัจากนัน้ทา่นต้องรอคูต่อ่สู้อยูใ่นสนาม  หาก 

            รอเกิน 30 นาที คูต่อ่สู้ยงัไมม่าให้มาแจ้งท่ีกองอํานวยการ จะปรับให้คูต่อ่สู้ ท่ีคอยอยูช่นะผา่นทนัที 

            และทีมท่ียงัไมม่า สามารถเข้ามาตดัเป็นท่ี 2 ของสายได้ ในรอบตอ่ไป 

ข้อ 12  การวัด ให้ผู้แข่งขันวัดในเบือ้งต้นก่อน หากไม่สามารถตัดสินใจได้ ให้เรียกกรรมการกลาง 

ข้อ 13. วันสมัคร วันจับฉลาก วันแข่งขัน 

 รับสมัคร  ระหว่างวนัท่ี  1-15  กมุภาพนัธ์  2560  รับ  และส่งใบสมัครได้ท่ี ศนูย์กีฬาแหง่จฬุาฯ 

            (อาคารสปอรต์คอมเพล็ก ชัน้ 1) 

        

 



 วันประชุมและจับฉลาก  17 กมุภาพนัธ์ 2560  เวลา 17.00 น. ณ ศนูย์กีฬาแหง่จฬุาฯ สํานกังาน 

            ศนูย์กีฬาในร่ม  ชัน้ 2 

          วันแข่งขัน  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2560  ถึงวนัท่ี 3  พฤษภาคม 2560  เว้นวนัหยดุราชการ 

ข้อ 14.  การแตง่กายต้องถกูต้องตามหลกักีฬาสากล  สวมกางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (งดกางเกงยีนส์ 

             รองเท้าแตะหรือรัดส้น  กางเกงขาสัน้)  

ข้อ 15.  สถานท่ีแขง่ขนั  สนามเปตอง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ข้อ 16.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้ระเบียบนี ้ ให้คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั เป็นผู้ตดัสินชีข้าด 

ข้อ  17.  ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย หรือรอบแพ้คัดออก ให้นกักีฬาทกุสนามประจําท่ีสนาม คณะกรรมการจะ 

              เป่านกหวีดให้สญัญาณเร่ิมเลน่พร้อมกนั และนบัเวลาไป 1 ช.ม. เม่ือหมดเวลาคณะกรรมการก็จะ 

              เป่านกหวีดอีกครัง้เพ่ือให้ผู้ เลน่หยดุเลน่  และในกรณีท่ีผู้ เลน่ยงัเลน่ไมห่มดลกูในมือ  ก็ให้ผู้ เลน่ เลน่ 

              ตอ่จนหมดลกูในมือ ทีมใดคะแนนนํา ทีมนัน้จะเป็นผู้ชนะ  ถ้าหมดลกูในมือแล้วคะแนนเสมอ ก็ให้ 

              เลน่ได้อีก 1 รอบ 

  17.1  รอบรองชนะเลิศ ใช้เวลา 1 ช.ม. 15 นาที 

           17.2  รอบชิงชนะเลิศไม่จับเวลา 

           (ระเบียบข้อ 17 อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการในเร่ืองของเวลา หากมีเวลาเพียงพอก็ 

           จะไม่ใช้ระเบียบข้อนี)้  

ข้อ  18.  การโยนลกูเป้า  ทีมท่ีได้เป็นฝ่ายเลน่ก่อน เป็นผู้ โยนลกูเป้า   

กรณีไม่จับเวลา  สามารถโยนลกูเป้าได้ 3 ครัง้ 

กรณีจับเวลา โยนได้เพียงครัง้เดียว ถ้าโยนไปแล้วเลน่ไมไ่ด้  ทีมฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้จบัลกูเป้าไป 

         วางตรงตําแหนง่ใดก็ได้ท่ีสามารถเลน่ได้ แล้วให้ฝ่ายท่ีเป็นผู้ เลน่ก่อนเลน่ตอ่ไป 

ข้อ  19.  หลังจากท่ีผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามโยนลูกจบ ผู้เล่นอีกฝ่ายต้องโยนลูกให้จบภายใน 1 นาที 

            ถ้าใช้เวลาเกนิ  1  นาที  ปรับลดคะแนน  1  คะแนน 

              

                                                                       ประกาศ  ณ  วนัท่ี   2   กมุภาพนัธ์  2560 
                                                                                                                                  

 

 

                   (นางพรรณี     สระสม) 

                    ประธานคณะอนกุรรมการจดัการแขง่ขนักีฬาเปตอง   


