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ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 01-03
………………………………..
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 36 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงกาหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไท ย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ
(FIBA) ซึ่งสมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ทีมชาย
2.2 ทีมหญิง
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 ให้เป็นไปตาม ระเบียบ คณะกรรม การ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กาหนด
ข้อ 4. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัย สมัครเข้า ร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีม
ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน
4.2 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อนักกี ฬาที่จะลงทาการ
แข่งขันได้ประเภทละไม่เกิ น 12 คน จากรายชื่อตามข้อ 4.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันของรอบคัดเลือก
และหรือรอบ มหกรรม ในวันประชุมผู้ จัดการทีมก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยจะมีนักกีฬาในนาม ผู้แทนประเทศไทย
ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไท ย ว่ าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ได้ไม่เกินประเภทละ 2 คน และต้องแจ้งคุณสมบัตดิ ังกล่าวในเอกสารการ ยืนยันรายชื่อ
นักกีฬาให้ชัดเจน ทั้งนี้ การยืนยันรายชื่อดังกล่าวต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนเสร็จ สิ้น การประชุม หากไม่
สามารถดาเนินการได้ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.3
4.3 ในกรณีที่ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมหนึ่งทีมใดไม่เข้าร่วมประชุม
หรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมประชุมหรือไม่ดาเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ4.2 ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบขอ งคณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดาเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลาดั บท้ายสุดขึ้นมาให้เหลือไม่เกิน
12 คน โดยให้ที่ประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน
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4.4 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่ งขันตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 แล้วไม่อนุญาต
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.5 ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ ฝึกสอน
1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน
5.1 รอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5.2 รอบมหกรรม ให้จัดการแข่งขันดังนี้
5.2.1 ให้ทีมที่ชนะ เลิศการแข่งขั นกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ผ่านมา
จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของสาย A
5.2.2 ให้ทีมมหาวิทยาลัยเจ้าภาพมีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้
5.2.3 ทีมหญิง จานวน 16 ทีม
(1) รอบแรก ให้แบ่งออกเป็น 4 สายๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีจับฉลาก และในแต่ละ
สายแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายเข้าทาการแข่งขันในรอบต่อไป
(2) รอบที่สอง ให้ แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้จับฉลากทีมอันดับที่ 1ของสาย
เข้าสู่ตาแหน่งทีมยืน และให้จับฉลากทีมอันดับที่ 2 ของสาย มาประกบคู่กับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจาก
สายเดียวกันในรอบแรกต้องไม่พบกันในรอบนี้ และในการจับ สลากให้ คณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิ ศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไ ทย เป็นผู้กาหนดวิธีการจับ สลาก และดาเนินการ
จับสลากประกบคู่แข่งขัน
(3) รอบรองชนะเลิศ และรอบชิ งชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก ตามสาย
การแข่งขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย

W 25

W 29

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

W 26
W 31 - W 32

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

ชนะเลิศ

W 27
W 30
W 28
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ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิง ชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ แข่งขันชิงอันดับที่ 3
5.2.4 ทีมชาย จานวน 24 ทีม
(1) รอบแรก ให้แบ่งออกเป็น 8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก และในแต่ละสาย
แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายเข้าทาการแข่งขันในรอบต่อไป
(2) รอบที่สอง ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้จับ สลากทีมอันดับที่ 1 ของสาย
เข้าสู่ตาแหน่งทีมยืน และให้จับ สลากทีมอันดับที่ 2 ของสาย มาประกบคู่กับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจากสาย
เดียวกันในรอบแรก ต้องไม่พบกันในรอบนีและในการจั
้
บสลากให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวิธีการจับ สลาก และดาเนินการ
จับสลากประกบคู่แข่งขัน
(3) รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก
ตามสายการแข่งขัน ดังนี้
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ที่ 1 สาย

M 25

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 33
M 26
M 37

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย

M 27
M 34

ที่ 2 สาย

M 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 39 - M 40
M 29
M 35

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

ชนะเลิศ

M 30
M 38

ที่ 2 สาย

M 31

ที่ 1 สาย
ที่ 21 สาย C
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 36
M 32
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ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงอันดับที่ 3
5.2.5 การแข่งขันในรอบแรกให้นับคะแนนดังนี้
(1) ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่ง
เข้าแข่งขันรอบต่อไป ให้ ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวิธีการจับสลาก และดาเนินการจับสลากจัดอันดับทีมเข้ารอบ
ข้อ 6. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ กาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
7.1 ชุดแข่งขัน
7.1.1 ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็นชุดสีขาว 1 ชุด และชุดสีเข้ม
1 ชุด ซึ่งชุดแข่งขัน (เสื้อและกางเกง) ต้องเป็นสีเดี ยวกันทั้งชุด โดยให้ทีมชื่อแรกตามกาหนดการแข่งขันสวมชุด
สีขาว และทีมชื่อตามหลังสวมชุดสีเข้ม
7.1.2 ให้ แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขให้ตรงกับ
หมายเลขในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา โดยให้ใช้หมายเลข 4 – 18 เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข
หรือติดหมายเลขไม่ตรง กับหมายเลขในเอกสารการ ยื นยันรายชื่อนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
จะไม่อนุญาตให้ลงทาการแข่งขัน
7.1.3 ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติ หน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)
7.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยูในดุ
่ ลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์
การแข่งขันที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
8.2 ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขัน ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน
กาหนด เมื่ อพ้นเวลาที่กาหนด ไว้ 15 นาที ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน หรือผู้เข้าแข่งขัน ไม่ครบ 5 คน ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ และตัดสิทธิออกจาก การแข่งขัน ในกรณีดัง กล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผ่านคณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่ อความเป็นเลิศ เพื่อพิจารณา
โทษต่อไป
8.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน เนื่องจากกระทาผิดกติกา
หรือระเบียบการแข่งขันอย่างร้ายแรงให้หมดสิทธิลงทาการแข่งขันในการแข่งขันครั้งถัดไป 1 ครั้ง
8.4 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติ ตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
8.5 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ คณะอนุกรรมการฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร
แก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
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ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการ
ฝุายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามทีย่ ืนยันรายชื่อ เข้าร่วมการ
แข่งขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พร้อมประกาศนียบัตร
ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558
(รองศาสตราจารย์ธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทางานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

