
ระเบียบ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 41 ประจําป 2562 

โดยท่ีเปนการสมควรจะวางระเบียบคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 

วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562   

   อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงขอบังคับ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายใน

ของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

  ขอ 1 ระเบียบขอนี้เรียกวา “ระเบียบ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของ

บุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยประจําป 2562” 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต พ.ศ.2562 เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยประจําป 2561” 

  ขอ 4 กติกาการแขงขัน 

   ใหใชกติกาการแขงขันแชรบอล ท่ีสมาคมแชรบอลประกาศใชในปจจุบัน 

  ขอ 5 ประเภทการแขงขัน 

   5.1 ประเภททีมหญิงท่ัวไป 

  ขอ 6 คุณสมบัติของผูรวมการแขงขัน 

    6.1 ตองเปนบุคลากรตามความในขอ 4 แหง ขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในของบุคลากร วาดวย การจัดการแขงขันภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2562 

   6.2 ผูเขาแขงขันจากหนวยงานท่ีรับเชิญจะตองเปนเจาหนาท่ีประจําหนวยงานเทานั้น 

  ขอ 7 การสมัครเขาแขงขัน 

   7.1. ลงทะเบียนสมัคร Online 

   7.2. กรอกขอมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขเสื้อแขง 

   7.3  แนบไฟลรูปถายขนาด 1 นิ้ว (รูปหนาตรงไมใสแวน สวมหมวก) ขนาดไมเกิน 1 M 

   7.4. แนบไฟลสําเนาบัตรประชาชน พรอมบัตรประจําตัวของนักกีฬาทุกคนในทีม 

    7.4.1 สําเนาบัตรประชาชน คูกับ (ขอ 7.4.3 – 7.4.7) 

    7.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ 

    7.4.3 สําเนาบัตรลูกจาง (ท่ียังไมหมดอายุ)  หรือ 

    7.4.4 สําเนาหนังสือสัญญาจางพนักงาน  หรือ 

    7.4.5 สําเนาคําสั่งจางของมหาวิทยาลัย  หรือ 



ตัวอยาง การถายสําเนาบัตร ใหบัตรประชาชนอยูดานบน และบัตรประจําตัวอ่ืนๆ อยูดานลาง 

 

7.4.6 เอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงวาเปนบุคลากร ตามขอ 3.1 แหงขอบังคับ คณะกรรม 

การอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย

ใหยื่นใบสมัครไดตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการอํานวยการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

ขอ 8 การจัดการแขงขัน 

8.1 ใหดําเนินการจัดการแขงขันโดยคณะกรรมการจัดการแขงขันแชรบอลภายในของ

บุคลากรจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

  8.2 วิธีการจัดการแขงขัน ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน และถือเปนท่ี

สิ้นสุด 

  8.3 ใชเวลาในการแขงขัน 24 นาที แบงออกเปน 2 ครึ่งๆ ละ 12 นาที โดยหยุดพักระหวาง

ตอน 5 นาที  

   หมายเหตุ แตละทีมขอเวลานอกไดครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที 

8.4 เม่ือผลการแขงขันเสมอกัน ใหตอเวลาเพ่ิมพิเศษอีกชวงละ 5 นาทีจนกวาจะมีผลแพชนะ

กัน 

  8.5 การเปลี่ยนตัวผูเขารวมแขงขันรวมท้ังการตอเวลา ใหเปลี่ยนผูเขาแขงขันไดไมจํากัดครั้ง 

8.6 ตารางการแขงขัน 

   ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันแชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดตารางการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน 

8.7 เครื่องแตงกายของผูเขาแขงขัน 



8.7.1 ใหแตละทีมระบุสีเสื้อของผูเขาแขงขันไวในใบสมัครและแตละทีมตองแตงกาย

เขาแขงขันใหเหมือนกันทุกคน และใหติดหมายเลขประจําตวัตรงกับท่ีระบุในใบสมัครไวท่ี

หลังเสื้อใหชัดเจนโดยมีสวนสูงของหมายเลขไมนอยกวา 10 นิ้ว 

8.7.2 ในกรณีสีเสื้อคูแขงขันเหมือนหรือคลายกัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน

เปนผูพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

8.7.3 ผูลงทําการแขงขันจะตองถอดเครื่องประดับกอนลงแขงขันทุกคน 

8.7.4 ใหแตละทีมระบุผูเปนหัวหนาทีมในการลงแขงขัน 

ขอ 9 สถานท่ีแขงขัน 

  สนามบาสเกตบอล ภายในอาคารสนามกีฬาในรม 1 ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอ 10 จํานวนผูเขาแขงขัน 

  ใหแตละทีมสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกินทีมละ 12 คน และไมนอยกวา 6 คน 

ขอ 11 อุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 

   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ขอ 12 กรรมการผูตัดสิน 

   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

 
ขอ 13 การใหคะแนน 
  13.1 ทีมชนะได 3 คะแนน 

13.2 ทีมแพได 1 คะแนน 

13.3 ในกรณีท่ีมีทีมไดคะแนนเทากัน และจะตองพิจารณาใหทีมใดทีมหนึ่งเขาแขงขันรอบ   
ตอไปใหพิจารณาดังนี้ 
   13.3.1 ถามีทีมท่ีไดคะแนนเทากัน 2 ทีมใหทีมท่ีชนะในรอบนั้นเปนอันดับ 1 ทีมท่ี
แพเปนอันดับ 2 
   13.3.2 ถามีทีมท่ีไดคะแนนเทากัน 3 ทีม ใหจับฉลากทีมท่ีไดท่ี 1 และท่ี 2 

ขอ 14 ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

14.1 ผูจัดการทีมตองสงรายชื่อผูเขารวมทําการแขงขันประจําวัน  โดยมีชื่อนักกีฬา 7 คน

แรกพรอมรายชื่อผูเลนสํารองอีก 5 คน รวมท้ังหัวหนาทีม ชื่อผูฝกสอน หรือผูจัดการทีม กอนเวลาทํา

การแขงขันของแตละวันท่ีทีมลงทําการแขงขันตอเจาหนาท่ีท่ีควบคุมการแขงขันอยางนอย 15 นาที 



14.2 ทีมท่ีจะลงทําการแขงขันในแตละวัน จะตองมาถึงสนามแขงขันกอนเวลาแขงขันกําหนด

ไว 15 นาที และพรอมจะลงสนามทันทีท่ีผูตัดสินเรียกลงสนาม 

14.3 ทีมท่ีมาแขงขันไมตรงเวลาท่ีกําหนด หากเลยเวลาท่ีกําหนดแลว 5 นาที คณะกรรมการ

จัดการแขงขันจะตัดสิทธิทีมนั้นทันที โดยปรับใหแพในการแขงขันครั้งนั้น และตองมาทําการแขงขัน 

ในครั้งตอไปตามปกติ 

14.4 เม่ือถึงกําหนดเวลาการแขงขันทีมใดมีผูเลนนอยกวา 7 คน จะไมจัดใหมีการแขงขันและ

ใหถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น และระหวางการแขงขันทีมใดมีผูเลนนอยกวา 5 คนใหปรับ

เปนแพในการแขงขันนั้นเชนกัน และทีมท่ีถูกปรับแพนั้นตองมาทําการแขงขันครั้งตอไป ท้ัง 2 กรณี 

  14.5 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันท่ีจะเปลี่ยนเขาไปแทนตองมา 

เปลี่ยนตัวนักกีฬาท่ีบริเวณโตะกรรมการกลาง 

14.6 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขารวมในการแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปน

นักกีฬาท่ีดี และตองปฏิบัติตามกฎกติกาอยางเครงครัดรวมท้ังตองยอมรับคําตัดสินของผูตัดสินท่ีทํา

หนาท่ีในระหวางการแขงขันครั้งนั้น ๆ ทุกกรณี  

 

ขอ 15 บทลงโทษ 

15.1 นักกีฬาแสดงกิริยา วาจา ประพฤติตนไมเหมาะสม หรือเลนรุนแรงผิดมารยาท ผิดวินัย

ของการเปนนักกีฬาท่ีดี จนถูกกรรมการผูตัดสินใหออกจากการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขัน

แชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะพิจารณาโทษโดยหามลงทําการแขงขันเปน

ครั้งคราว หรือ ตัดสิทธินักกีฬาผูนั้น ไมใหเขารวมการแขงขันตลอดไปก็ได 

15.2 นักกีฬาท่ีถูกกรรมการตัดสินคาดโทษ จะไดรับการบันทึกเปนทางการ โดย

คณะกรรมการจัดการแขงขันแชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง และหาก

มีการละเมิดเชนนี้ในการแขงขันครั้งตอไปเปนครั้งท่ีสอง และครั้งตอๆ ไป หามลงทําการแขงขันครั้ง

ตอไป 1 ครั้ง และจะไดรับการบันทึกคาดโทษดวยใบเหลืองอีกโสดหนึ่ง 

15.3 นักกีฬาคนใดถูกกรรมการผูตัดสินลงโทษ จะไดรับการบันทึกเปนทางการ โดย

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือวาเปน

การเสียมารยาทและผิดวินัยของนักกีฬาท่ีดี อาจพิจารณาหามนักกีฬาผูนั้นลงทําการแขงขันมากกวา 1 

ครั้ง หรือตลอดการแขงขันไดแลวแตกรณีท่ีเกิดข้ึน และจะไดรับการบันทึก คาดโทษดวยใบเหลืองอีก

โสดหนึ่ง 

15.4 ทีมท่ีไมมาแขงขันตามกําหนด หรือมาถึงสนามแลวเจตนาไมลงแขงขัน หรือผละออก

จากสนามแขงขันขณะท่ีการแขงขันกําลังดําเนินอยู หรือแสดงเจตนาท่ีจะไมเขารวมแขงขันตอไปกอน



หมดเวลาการแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพตลอดทุกครั้งท่ีไดแขงขันมาแลว และกําลังแขงขันตอไป ใน

กรณีดังกลาวขางตนใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย รายงานตอคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษตอไป 

นอกเหนือจากขอความขางตนแลวใหเปนไปตามความในขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 แหง

ขอบังคับคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาภายใน

ของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ขอ 16 การประทวง 

ใหเปนไปตามความในขอ 10 และขอ 11 แหงขอบังคับ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

ภายในของบุคลากร วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอ 17 รางวัลในการแขงขัน 

ใหเปนไปตามความในขอ 15 แหงขอบังคับ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา ภายในของ

บุคลากร วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอ 18 หากมีปญหานอกเหนือไปจากท่ีระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูตัดสิน

ชี้ขาด 

ขอ 19 ใหประธานกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแชรบอล ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนผูรักษาการณตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี           เดือน               พ.ศ. 2562 

 

 



(……………………………………………………...) 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขัน

กีฬาภายในของบุคลากร ครั้งท่ี 41 ประจําป 

2562 

 

 


