
 

 

ระเบยีบการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 

1. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

 1.1 ให้ใช้ขอ้บงัคบัตามระเบยีบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายจงัหวดัเชียงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าด้วย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา  

 1.2 กตกิาการแข่งขนับาสเกตบอลทุกประเภท ให้ใชก้ตกิาการแข่งขนับาสเกตบอล ของ

สหพนัธบ์าสเกตบอลนานาชาต ิ(FIBA) ซงึสมาคมกฬีาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ 

2. คณุสมบติันักกีฬา 

 2.1 ตอ้งเป็นนกัเรยีนทเีรยีนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มโรงเรยีน

มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศึกษา

เชยีงราย ตามโรงเรยีนทสีงักดัเท่านนั 

3. จาํนวนผู้เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 3.1 สง่รายชอืเขา้ร่วมการแขง่ขนัไม่เกนิ 15 คน 

 3.2 สง่รายชอืก่อนการแขง่ขนัแต่ละครงัไมเ่กนิ 12 คน 

4. ประเภทการแข่งขนั 

 4.1 ประเภททมีชาย รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี 

 4.2 ประเภททมีหญงิ รุ่นอายุไมเ่กนิ 15 ปี 

 4.3 ประเภททมีชาย รุ่นไม่จาํกดัอายุ 

 4.4 ประเภททมีหญงิ รุ่นไม่จาํกดัอายุ 

5. การจดัการแข่งขนั 

 5.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขนัตงัแต่ 6 ทีมขนึไป ให้แบ่งสายการแข่งขนัออกเป็น 2 สาย            

รอบแรกแข่งขนัแบบพบกนัหมดในสาย เพอืให้ทมีทมีคีะแนนเป็นท ี1 และท ี2 ของแต่ละสาย แข่งขนัใน          

รอบต่อไป 

 5.2 หากทีมเข้าร่วมการแข่งข ันน้อยกว่า 6 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด             

แลว้เอาคะแนนของทมีทดีทีสุีดเป็นทมีชนะเลศิ 

 5.3 ทุกประเภท ใชเ้วลาในการแข่งขนัแบ่งออกเป็น รายละเอยีด ดงันี 

  ช่วงท ี  แขง่ขนั  นาท ีพกั  นาท ี

  ช่วงท ี  แขง่ขนั  นาท ีพกั  นาท ี

  ช่วงท ี  แขง่ขนั  นาท ีพกั  นาท ี

  ช่วงท ี  แขง่ขนั  นาท ี

  5.3.1 ในการขอเวลานอกช่วงท ี1 และ 2 รวมกนั สามารถของเวลานอกไดไ้ม่เกนิ 2 ครงั 

  5.3.2 ในการขอเวลานอกช่วงท ี3 และ 4 รวมกนั สามารถของเวลานอกไดไ้ม่เกนิ 3 

ครงัแต่ในครงัท ี3 จะตอ้งขอในช่วง 2 นาทสีุดทา้ยของช่วงท ี4 

 5.4 ในกรณีทผีลการแข่งขนัเสมอกนัอยู่ให้ต่อเวลาการแข่งขนัออกไปอกี ครงึละ  นาท ี    

พกัระหว่างครงึ  นาท ีจนกว่าจะมผีลแพช้นะ 



 

 

 5.5 ในรอบแรก จะหยุดเวลาเฉพาะเวลานอก / เปลยีนตวั / โยนโทษ / 2 นาทสีุดท้าย

ของช่วยเวลาท ี4 และช่วงต่อเวลาพเิศษ สําหรบัในรอบตดัเชอืกและรอบชงิชนะเลศิเวลาหยุดเป็นไปตาม

กตกิา 

 5.6 การแขง่ขนัในรอบรองชนะเลศิ แขง่ขนัแบบแพค้ดัออก ถ้าผลการแข่งขนัเสมอกนัให้

ใชก้ารต่อเวลาครงัละ 5 นาท ีเพอืหาผูช้นะ 

   ทมี 1A พบกบั ทมี 2B 

   ทมี 1B พบกบั ทมี 2A 

 5.7 รอบชงิชนะเลศิ ให้ทมีทชีนะในรอบรองชนะเลศิ เขา้แข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิและ

ทมี ทแีพใ้นรอบรองชนะเลศิได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ร่วมกนั ถา้ผลการแข่งขนัเสมอกนัใหใ้ช้การ

ต่อเวลาครงัละ 5 นาท ีเพอืหาผูช้นะ 

6. การนับคะแนน 

 ทมีชนะ ได ้ 2 คะแนน 

 ทมีแพ ้ ได ้ 1 คะแนน 

 ทมีทไีม่มาแขง่ขนั หรอืไม่พรอ้มจะทาํการแขง่ขนั ไม่มคีะแนน 

7. การนับคะแนนในสาย 

 รอบแรกถ้าคะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ธิกีารจบัฉลาก เพอืหาทมี ท ี1 และท ี2 เขา้ไปแข่งขนัใน

รอบต่อไป 

8. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

 8.1 ทีมทีเข้าร่วมการแข่งขันต้องจัดชุดไปทําการแข่งขันตามวัน เวลา สถานที ที

กรรมการกําหนด ชุดใดทมีผีูเ้ล่นน้อยกว่า 5 คน ใหป้รบัเป็นแพ้ หรอืทมีใดเลยกําหนดเวลาการแขง่ขนัไป

แลว้ 15 นาท ี    ไม่ลงทาํการแขง่ขนั ใหป้รบัเป็นแพ ้และจะต้องลงทาํการแขง่ขนัในนัดต่อไปไดต้ามปกติ 

 8.2 ก่อนการแข่งขนั ให้ผูค้วบคุมทมีส่งบญัชรีายชอืนักกีฬาทจีะลงสนามและกําหนดตวั

ผูเ้ล่นทเีป็นตวัจรงิ 

9. การแต่งกายของนักกีฬา 

 9.1  นักกีฬาทุกคนจะต้องใส่ชุดแข่งขนัทเีป็นแบบเดียวกนัทงัทีมลงทําการแข่งขนัและ

จะตอ้งมหีมายเลขทเีสอืดา้นหน้า – หลงั ตรงกนั 

 9.2 ในกรณีทสีเีสอืเหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัใหท้มีทมีชีอืหลงัใสเ่อยีมลงทําการแขง่ขนั 

10. อปุกรณ์การแข่งขนั 

 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การแข่งขนัของเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักําหนด 

 10.1 ประเภททมีชาย ใช้ลูกบาสเกตบอล เบอร ์7 

 10.2 ประเภททมีหญงิ ใชลู้กบาสเกตบอล เบอร ์6 

 

11. มารยาทของนักกีฬา 

 ตลอดเวลาการแข่งขนัทุกคนต้องประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นนักกีฬาทีด ีและต้อง

ปฏิบัติตามกติกาการแข่งข ันบาสเกตบอล ของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ซึงสมาคม



 

 

บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมดิกตกิาการแขง่ขนัจนถงึกบัผูต้ดัสนิสงัยุตกิารแข่งขนัใหถ้อืว่าเป็น

ความผดิร้ายแรง ใหม้กีารพจิารณาโทษตามระเบยีบ 

12. รางวลัการแข่งขนั 

 ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เรอืง ระเบยีบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา          

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าดว้ย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา         

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา  

 รางวลัท ี1  ถว้ยรางวลั และเกยีรตบิตัร 

 รางวลัท ี2  ถว้ยรางวลั และเกยีรตบิตัร 

 รางวลัท ี3 (ร่วม) เกยีรตบิตัร 

13. การประท้วง 

 13.1 การประทว้งคุณสมบตัิของนักกฬีา ใหย้นืประทว้งพรอ้มแนบเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษรในเวลา 3 ชัวโมงหลังจากจบการแข่งขันต่อประธานการจัดการแข่งขัน และคําตัดสินของ

คณะกรรมการชขีาดถอืเป็นทสีนิสุด 

 13.2 ผู้ทสีามารถยนืประท้วงได้ คอืผู้บรหิารโรงเรยีน พร้อมเงนิประกนัค่าประท้วงครงัละ 

1,  บาท ถา้ผลการประทว้งเป็นความจรงิใหค้นืเงนิประกนัค่าประทว้ง แต่ถา้ไม่เป็นจรงิใหร้บิเงนิประกนั

ค่าประทว้งนัน และใหต้กเป็นกรรมสทิธขิองคณะกรรมการดําเนินงานจดัการแขง่ขนั 

 13.3 คําตดัสนิของกรรมการผูต้ดัสนิถอืเป็นทสีนิสุด 

14. หลกัฐานทีต้องแสดงก่อนการแข่งขนั 

 14.1 ใบรายชอืนักกฬีา 

 14.2 บตัรประจําตวัประชาชน กรณีนักกฬีาไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนให้แสดงหนังสือ

ความเป็นนักเรยีนจากทางโรงเรยีนฉบบัจรงิ 

15. ปัญหาอนืใด 

 ปัญหาอนืใดนอกจากนีให้อยู่ในอํานาจดุลยพนิิจของคณะกรรมการผู้ชขีาดและคําตดัสนิถอื

เป็นทสีนิสุด 


