
 ระเบียบ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 40 ประจําป 2561 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร วา
ดวย การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงขอบังคับ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายใน
ของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของ
บุคลากรวาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561” 

ขอ   2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
 ขอ   3    กติกาการแขงขัน 
  ทีมชาย ใหใชกติกาของสมาพันธบาสเกตบอลนานาชาติ ซ่ึงสมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภกําหนดใชในปจจุบัน และระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว 
  ทีมหญิง ใหใชกติกาบาสเกตบอล มีเพียงผูถือตะกรา นับคะแนนเหมือนบาสเกตบอล 
 ขอ  4   ประเภทการแขงขัน 

4.1 ประเภททีมชายท่ัวไป แขงบาสเกตบอล 
4.2 ประเภททีมหญิงท่ัวป แขงแชรบาส 

 ขอ   5   คุณสมบัติของผูรวมการแขงขัน 
5.1  ตองเปนบุคลากรตามความในขอ 4 แหง ขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในของบุคลากร วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

5.2 ผูเขาแขงขันจากหนวยงานท่ีรับเชิญจะตองเปนเจาหนาท่ีประจําหนวยงานเทานั้น 
 
ขอ   6   การสมัครเขาแขงขัน 
   6.1   ลงทะเบียนสมัคร Online ใหครบถวน 
   6.2. ดาวโหลดใบสมัครใน http://www.cusc.chula.ac.th/wordpress/ครั้งท่ี-40/  
   6.3. ทําการกรอกขอมูลพรอมใสรูปถายในใบสมัครท่ีโหลดมา  
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   6.4. ทุกทีมสงใบสมัครพรอมหลักฐาน บัญชีรายชื่อ และทะเบียนนักกีฬาบาสเกตบอล
ประกอบดวยจัดทําสําเนาบัตรประชาชน พรอมบัตรประจําตัวของนักกีฬา ใหอยูในกระดาษแผนเดียว 

6.4.1 ใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว (รูปหนาตรงไมใสแวน สวมหมวก) 
6.4.2 สําเนาบัตรประชาชน คูกับ (ขอ 6.4.3 – 6.4.7) 
6.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ 
6.4.4 สําเนาบัตรลูกจาง (ท่ียังไมหมดอายุ)  หรือ 
6.4.5 สําเนาหนังสือสัญญาจางพนักงาน  หรือ 
6.4.6 สําเนาคําสั่งจางของมหาวิทยาลัย  หรือ 
6.4.7 เอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงวาเปนบุคลากร  ตามขอ  3.1  แหงขอบังคับ คณะ

กรรม การอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลั ย  โดยให ยื่ น ใบส มัครได ตามรายละเอียด ในประกาศ
คณะกรรมการอํานวยการจัดการแข งขันกีฬาภายในของบุคลากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 หมายเหตุ การถายสําเนาบัตร ใหบัตรประชาชนอยูดานบน และบัตร
ประจําตัวอ่ืนๆ อยูดานลาง 

 ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. นําใบสมัคร (ขอ 6.3) พรอมสําเนาบัตรนักกีฬาทุกคน (ขอ 6.4) สงเปนไฟลกลับมา
ท่ี cusc.operation@gmail.com หรือนําสงเปนเอกสารท่ี หองธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมราช
สุดากีฬาสถาน ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยให 
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         ขอ  7   การจัดการแขงขัน 

7.1 ใหดําเนินการจัดการแขงขันโดยคณะกรรมการจัดการแขงขันบาสเกตบอลภายใน
ของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

7.2 วิธีการจัดการแขงขัน ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน และถือเปน
ท่ีสิ้นสุด 

7.3 ใชเวลาในการแขงขัน 24 นาที แบงออกเปน 2 ครึ่งๆ ละ 12 นาที โดยหยุดพัก
ระหวางตอน 6 นาที  
หมายเหตุ  การจับเวลาจะปลอยเวลาไหล ยกเวน ครึ่งหลังจะหยุดเวลาในชวง  
5 นาทีสุดทาย 

7.4 การแขงขันแบบพบกันหมด 
7.4.1  เม่ือหมดเวลาการแขงขันตามขอ 7.3 แลว ไมใหตอเวลาการแขงขัน 
7.4.2  ใหทีมชนะได 3 คะแนน เสมอกันไดทีมละ 1 คะแนน ทีมแพไมไดคะแนนใน

กรณี ท่ีมีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสายใหใชวิธีจับสลาก โดยมี
คณะกรรมการจัดการแขงขันเปนสักขีพยาน 

7.5 การแขงขันแบบแพคัดออก 
เม่ือหมดเวลาการแขงขันตามขอ 7.3 แลว ปรากฏวาเสมอกันใหตอเวลาการแขงขัน
อีก 10 นาที โดยใหแบงเปน 2 ตอนๆ ละ 5 นาที ไมมหยุดพัก 

7.6 การเปลี่ยนตัวผูเขารวมแขงขันรวมท้ังการตอเวลา ใหเปลี่ยนผูเขาแขงขันไดไมจํากัด
ครั้ง 

7.7 ตารางการแขงขัน 
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันบาสเกตบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดตารางการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน 

7.8 เครื่องแตงกายของผูเขาแขงขัน 
7.8.1 ใหแตละทีมระบุสีเสื้อของผูเขาแขงขันไวในใบสมัครและแตละทีมตองแตง

กายเขาแขงขันใหเหมือนกันทุก ใหติดหมายเลขประจําตัวตรงกับท่ีระบุในใบ
สมัครไวัท่ีหลังเสื้อใหชัดเจนโดยมีสวนสูงของหมายเลขไมนอยกวา 10 นิ้ว 

7.8.2 ในกรณีสีเสื้อคูแขงขันเหมือนหรือคลายกัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
เปนผูพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

7.8.3 ผูลงทําการแขงขันจะตองถอดเครื่องประดับกอนลงแขงขันทุกคน 
7.8.4 ใหแตละทีมระบุผูเปนหัวหนาทีมในการลงแขงขัน 

        ขอ  8.   สถานท่ีแขงขัน 
                    สนามบาสเกตบอล ภายในอาคารสนามกีฬาในรม 1 ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
         ขอ  9.  จํานวนของผูเขาแขงขัน 
                     ใหแตละทีมสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 12 คน และไมนอยกวา 7 คน 
         ขอ  10.  อุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 
        ลูกบาสเกตบอล เบอร 7 สําหรับทีมชาย และเบอร 6 สําหรับทีมหญิง ท้ังนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน  
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 ขอ  11.  กรรมการผูตัดสิน 
 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
         ขอ  12.  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

12.1 ผูจัดการทีมตองสงรายชื่อผูเขารวมทําการแขงขันประจําวัน  โดยมีชื่อนักกีฬา 5 คน
แรกพรอมรายชื่อผูเลนสํารองอีก 7 คน รวมท้ังหัวหนาทีมชื่อผูฝกสอน หรือผูจัดการทีม กอนเวลาทําการ
แขงขันของแตละวันท่ีทีมลงทําการแขงขันตอเจาหนาท่ีท่ีควบคุมการแขงขันอยางนอย 15 นาที 

12.2 ทีมท่ีจะลงทําการแขงขันในแตละวัน จะตองมาถึงสนามแขงขันกอนเวลาแขงขัน 
กําหนดไว 15 นาที และพรอมจะลงสนามทันทีท่ีผูตัดสินเรียกลงสนาม 

12.3 ทีมท่ีมาแขงขันไมตรงเวลาท่ี กําหนด หากเลยเวลาท่ี กําหนดแลว 10 นาที 
คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตัดสิทธิทีมนั้นทันที โดยปรับใหแพในการแขงขันครั้งนั้น และตองมาทําการ
แขงขัน ในครั้งตอไปตามปกติ 

12.4 เม่ือถึงกําหนดเวลาการแขงขันทีมใดมีผูเลนนอยกวา 5 คน จะไมจัดใหมีการแขงขัน
และใหถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น และระหวางการแขงขันทีมใดมีผูเลนนอยกวา 5 คนใหแขงขัน
ตอไป และทีมท่ีถูกปรับแพนั้นตองมาทําการแขงขันครั้งตอไป 

12.5 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันท่ีจะเปลี่ยนเขาไปแทนตองมา 
เปลี่ยนตัวนักกีฬาท่ีบริเวณโตะกรรมการกลาง 

12.6 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขารวมในการแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปน
นักกีฬาท่ีดี และตองปฏิบัติตามกฎกติกาอยางเครงครัดรวมท้ังตองยอมรับคําตัดสินของผูตัดสินท่ีทําหนาท่ีใน
ระหวางการแขงขันครั้งนั้น ๆ ทุกกรณี 
       ขอ  13.   บทลงโทษ 

13.1 นักกีฬาแสดงกิริยา วาจา ประพฤติตนไมเหมาะสม หรือเลนรุนแรงผิดมารยาท  
ผิดวินัยของการเปนนักกีฬาท่ีดี จนถูกกรรมการผูตัดสินใหออกจากการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขัน
บาสเกตบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะพิจารณาโทษโดยหามลงทําการแขงขันเปน 
ครั้งคราว หรือ ตัดสิทธินักกีฬาผูนั้น ไมใหเขารวมการแขงขันตลอดไปก็ได 

13.2 นักกีฬาท่ีถูกกรรมการตัดสินคาดโทษดวยจะไดรับการบันทึกเปนทางการ โดย
คณะกรรมการจัดการแขงขันบาสเกตบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง และหากมี
การละเมิดเชนนี้ในการแขงขันครั้งตอไปเปนครั้งท่ีสอง และครั้งตอๆ ไป หามลงทําการแขงขันครั้งตอไป  
1 ครั้ง และจะไดรับการบันทึกคาดโทษดวยใบเหลืองอีกโสดหนึ่ง 

13.3 นักกีฬาคนใดถูกกรรมการผูตัดสินลงโทษ จะไดรับการบันทึกเปน ทางการ โดย
คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือวาเปนการ
เสียมารยาทและผิดวินัยของนักกีฬาท่ีดี อาจพิจารณาหามนักกีฬาผูนั้นลงทําการแขงขันมากกวา 1 ครั้ง หรือ
ตลอดการแขงขันไดแลวแตกรณีท่ีเกิดข้ึน และจะไดรับการบันทึก คาดโทษดวยใบเหลืองอีกโสดหนึ่ง 
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13.4 ทีมท่ีไมมาแขงขันตามกําหนด หรือมาถึงสนามแลวเจตนาไมลงแขงขัน หรือผละออก
จากสนามแขงขันขณะท่ีการแขงขันกําลังดําเนินอยู หรือแสดงเจตนาท่ีจะไมเขารวมแขงขันตอไปกอนหมดเวลา
การแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพตลอดทุกครั้งท่ีไดแขงขันมาแลว และกําลังแขงขันตอไป ในกรณีดังกลาว
ขางตนใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายงานตอคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาลงโทษตอไป 

 นอกเหนือจากขอความขางตนแลวใหเปนไปตามความในขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 แหง
ขอบังคับคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ขอ  14  การประทวง 
                ใหเปนไปตามความในขอ 10 และขอ 11 แหงขอบังคับ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 
ภายในของบคุลากร วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
           ขอ  15  รางวัลในการแขงขัน 
                ใหเปนไปตามความในขอ 15 แหงขอบังคับ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา ภายในของ
บุคลากร วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
            ขอ  16 หากมีปญหานอกเหนือไปจากท่ีระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูตัดสิน
ชี้ขาด 
            ขอ  17 ใหประธานกรรมการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ภายในของบุคลากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี           เดือน                                  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(……………………………………………………...) 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขัน 

กีฬาภายในของบุคลากร ครั้งท่ี 40 ประจําป 2561 


