
 

 

ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม 2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองค าเกมส์” 

 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย  เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)  ฉบับที่สมาคม
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 

4.1  ทีมชาย 
4.2  ทีมหญิง 

 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562  ข้อ 10 และ ข้อ 11 
5.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ ก าหนด    

ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1  

ทีม ในแต่ละทีม ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 
6.2  ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 12 คน จาก

รายชื่อตามข้อ 6.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 
6.3  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  ตามข้อ 6.2  แล้วไม่อนุญาตให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 หากมีทีมที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมข้ึนไป  ให้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  โดยวิธีการจับ 
สลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่ ได้คะแนนที่ 1 และ 
ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

 



 

 

7.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
ตามความเหมาะสม 

7.3 รอบรองชนะเลิศ  จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
7.4  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ให้ทีมที่ 1 ของสาย A พบกับที่ 2 ของสาย B และทีมที่ 1 

ของสาย B พบกับที่ 2 ของสาย A 
7.5  รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้

ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งที่ 3 ร่วม 
7.6  การแข่งขันรอบแรก ให้นับคะแนนดังนี้ 

7.6.1  ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ไม่มาแข่งขันได้ 0 คะแนน หรือมีผู้เล่น
น้อยกว่า 5 คน ก่อนเริ่มแข่งขัน หรือช้ากว่าเวลาแข่งขัน 15 นาที 

7.6.2 ในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขัน
รอบต่อไป ให้พิจารณาผลการแข่งขันเฉพาะคู่กรณี โดยให้ทีมชนะในรอบนั้นได้อันดับที่ดีกว่า แต่ถ้ามากกว่า 2 
ทีม ให้จับสลากจัดอันดับเพ่ือหาทีมเข้ารอบต่อไป 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 ชุดแข่งขัน  
9.1.1 ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็นชุดสีประจ ามหาวิทยาลัย 1 ชุด 

และชุดสีขาว 1 ชุด โดยให้ทีมชื่อแรกตามก าหนดการแข่งขันสวมชุดสีอ่อน และทีมชื่อตามหลังสวมชุดสีเข้ม 
9.1.2 ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุม

ผู้จัดการทีม 
9.1.3 ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขให้ตรงกับ

หมายเลขในเอกสารการสมัคร โดยให้ใช้หมายเลข 0 - 99  เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข หรือติด
หมายเลขไม่ตรง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน 

9.1.4  นักกีฬาแต่งกายให้เรียบร้อย  โดยน าชายเสื้อใส่ในกางเกง 
9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์

การแข่งขันท่ีสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ  ให้การรับรอง 
ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ผู้ เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

10.2 ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก าหนดเมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ 15 นาที  ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน หรือผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ 5 คน ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย



 

 

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พิจารณาโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

10.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันให้หมดสิทธิ์ลงท าการแข่งขันใน
การแข่งขันครั้งถัดไป 1 ครั้ง 

10.4  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลอง
ค าเกมส์” 
 ข้อ 12 การประท้วง 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ.2562 ข้อ 16 
  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ.2562 ข้อ 18 
  ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่ 32  “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
 


