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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 01-03
………………………………..
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ซึ่งสมาคมบาสเกตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเ ปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิท ยาลัยแหงประเทศไทย วาดว ย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 15 คน
6.2 ใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 12 คน จาก
รายชื่อตามขอ 6.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก และ/หรือรอบมหกรรม ในวันประชุม
ผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬา
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มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดไมเกินประเภทละ
2 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา ใหชัดเจน
6.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขา
รวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน โดยใหที่ประชุมผูจัดการทีมรวม
เปนสักขีพยาน
6.4 หลังจากดําเนินการตามขอ 6.3 แล ว ปรากฏวามี นักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย
ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เกินกวา 2 คน ใหดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาดังกลาวออกใหเหลือไมเกิน 2 คน โดยให
ดําเนินการลักษณะเดียวกันกับขอ 6.3 และไมอนุญาตใหเลื่อนลําดับนักกีฬาคนอื่นขึ้นมาทดแทนโดยเด็ดขาด
6.5 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 6.2 หรือ 6.3 และ 6.4 แลว
ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7.2 รอบมหกรรม ใหจัดการแขงขันดังนี้
7.2.1 ใหทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ผานมา จัดอยู
ในอันดับที่ 1 ของสาย A
7.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพมีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
7.2.3 จํานวน 16 ทีม
(1) รอบแรก ใหแบงออกเปน 4 สายๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีจับฉลาก และในแตละสาย
แขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
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(2) ตั้งแตรอบที่สอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคัดออก ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย D
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย C

ชนะเลิศ

ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย C
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขัน ชิงชนะเลิศ

ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ

แขงขันชิงอันดับที่ 3
7.2.4 จํานวน 24 ทีม
(1) รอบแรก ใหแบงออกเปน 8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับฉลาก และในแตละสาย
แขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(2) ตั้งแตรอบที่สอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคัดออก ดังนี้
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ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย H
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย G
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย F
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย E
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย E
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย F
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย G
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย H

ชนะเลิศ
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ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงอันดับที่ 3
7.2.5 การแขงขันในรอบแรกใหนับคะแนนดังนี้
(1) ทีมชนะได 2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมที่ไดคะแนนเทากัน และจะตองพิจารณาใหทมี ใดทีมหนึ่งเขาแขงขัน
รอบตอไป ใหพิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณีโดยใหทีมชนะในรอบนั้นไดอนั ดับที่ดีกวา แตถามากกวา 2 ทีม
ใหจับฉลากจัดอันดับทีมเขารอบ
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหแตละทีมจะตองมีชดุ แขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีออน 1 ชุด และชุดสีเขม 1
ชุด โดยใหทมี ชื่อแรกตามกําหนดการแขงขันสวมชุดสีขาว และทีมชื่อตามหลังสวมชุดสีเขม
9.1.2 ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขัน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุม
ผูจัดการทีม
9.1.3 ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขใหตรงกับหมายเลข
ในเอกสารการสมัคร โดยใหใชหมายเลข 4-18 เทานั้น หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไมตรง
กับหมายเลขในเอกสารการสมัคร คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน
9.1.4 ใหเจาหนาที่ทีมทุกคนทีล่ งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
หรือตามกฎของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)
9.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณการ
แขงขันที่สมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ใหทีมที่เขาแขงขันลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กําหนด เมื่อพนเวลาที่กําหนดไว 15 นาที ทีมใดยังไมลงแขงขันหรือผูเขาแขงขันไมครบ 5 คน ใหปรับทีมนั้น
เปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
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10.3 ผูเขาแขงขันคนใดที่ถูกผูตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขันเนื่องจากกระทําผิดกติกาหรือ
ระเบียบการแขงขันอยางรายแรงใหหมดสิทธิลงทําการแขงขันในการแขงขันครั้งถัดไป 1 ครั้ง
10.4 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและ
ปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

