ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาบาสเกตบอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ข้อ ๔ รุ่นอายุและประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) อายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) อายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) อายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทั้งทีมชายและทีมหญิง โดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน ๑๒ คน

๒

๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตาม หมวดที่ ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตาม หมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ
คิดคะแนน ดังนี้
รางวัลถ้วยรวม ให้พิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
ถ้าจานวนเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงินที่ได้รับ และถ้าเหรียญเงินเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญ
ทองแดงที่ได้รับ หากยังมีจานวนเหรียญเท่ากันให้ครองถ้วยรางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยมประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
จานวน ๒ รางวัล พิจารณาจากผลการแข่งขันตามลาดับ ดังต่อไปนี้
- นักกีฬาที่รับรางวัลชนะเลิศ
- นักกีฬาที่ไม่เคยมีการคาดโทษตลอดจนการแข่งขัน
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยมประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
จานวน ๒ รางวัล เกณฑ์การพิจารณา ทีมชนะเลิศทีมชายและทีมหญิง ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดผู้ฝึกสอนจะ
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ จานวนทีมแข่งขัน ๓-๕ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมใดมีคะแนนเป็นที่ ๑
ที่ ๒ และที่ ๓ ได้ตาแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ตามลาดับ
๘.๒ จานวนทีมที่แข่ง ๖ ทีม แบ่งออกเป็น ๒ สาย สายละ ๓ ทีม
(๑) รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย และทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ
คะแนนเป็นที่ ๒ เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
(๒) รอบรองชนะเลิศจัดการแข่งขันไขว้สายทีมที่ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศทีมแพ้
ชิงอันดับ ๓
๘.๓ การคิดคะแนนแข่งขันให้ถือผล แพ้-ชนะ ดังนี้
(๑) ชนะได้ ๒ คะแนน
(๒) แพ้ได้ ๑ คะแนน

๓

(๓) ทีมที่มาแข่งขันไม่ทันหรือทีมไม่มาทาการแข่งขันไม่ทันในเวลาที่กาหนดจะถูก
พิจารณาให้ปรับเป็นแพ้โดยผู้ตัดสินจะได้ ๐ คะแนน
(๔) กรณีทีมที่มีคะแนนทีมเท่ากัน ๒ ทีม หากให้พิจารณาว่าทีมใดเป็นอันดับก่อน
หรือหลัง หรือต้องการเพียงทีมเดียวเข้ารอบให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง ๒ ทีมนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้กฎทีมชนะ
คือผู้ชนะ (HEAD TO HEAD)
(๕) ทีมที่มีคะแนนทีมเท่ากันมากกว่า ๒ ทีม ต้องการเข้ารอบให้ใช้วิธีจับสลาก
เข้ารอบ
๘.๔ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๕ ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมใช้บัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือบัตรอื่น เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันตรวจสอบได้เสมอ
๘.๖ การรายงานตัวของนักกีฬา ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดาเนินจัดการแข่งขันตาม
เวลาและสถานที่กาหนด
๘.๗ ตลอดการจัดการแข่งขันนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน หากมีการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อระเบียบกติกาการแข่งขัน
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
๘.๘ หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ให้กาหนดตั้งแต่หมายเลข ๐๐-๙๙
และจะต้องติดหมายเลขประจาตัวนักกีฬาแต่ละคนให้ตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬาที่ยื่นสมัครไว้
แล้ว
๘.๙ การแต่งกายหมายเลขเสื้อประจาตัวนักกีฬาให้กาหนดตามข้อ ๑๑.๕ และจะต้องมี
สีเดียวกันทั้งหมด
๘.๑๐ ในแต่ละนัดที่ลงแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๒ คน ไม่น้อยกว่า ๕ คน
๘.๑๑ เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้ควบคุมทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีก ๒ คน
๘.๑๒ แต่ละโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้จัดการทีมหรือผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมผู้จัดการทีมตามที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติ หรือข้อตกลงต่าง ๆ
โรงเรียนกีฬาที่ไม่เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีเหตุผล ให้ถือว่ายอมรับมติที่ประชุมผู้จัดการทีม โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
๘.๑๓ ระหว่างการแข่งขัน ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทีม/ฝึกสอนนักกีฬา จะต้องเป็น
ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในแบบบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา (F2) การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
๘.๑๔ นักกีฬาที่ไม่ลงทาการแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนที่ไม่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ต้องทารายงาน
ถึงประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทราบพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจาเป็น
๘.๑๕ กาหนดเวลาการแข่งขัน
(๑) รุ่นอายุ ๑๔ ปี ทาการแข่งขัน ๔ ควอเตอร์ ๆ ละ ๘ นาที พักระหว่างควอเตอร์
๒ นาที และพักครึ่งเวลาการแข่งขัน ๑๐ นาที เวลาการแข่งขันช่วงต่อเวลาพิเศษ ๔ นาที
(๒) รุ่นอายุ ๑๖ ปีและ ๑๘ ปี ทาการแข่งขัน ๔ ควอเตอร์ ๆ ละ ๑๐ นาที
พักระหว่างควอเตอร์ ๒ นาที และพักครึ่งเวลาการแข่งขัน ๑๐ นาที เวลาการแข่งขันช่วงต่อเวลาพิเศษ ๕ นาที
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กาหนด วัน เวลา สถานทีใ่ นการจัดแข่งขัน

๔

ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดการแข่งขัน ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่โรงเรียนจัดให้
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทยกาหนดใช้อยู่ปัจจุบัน และควรมีทีมละ ๒ ชุด คือ ชุดสีอ่อน และสีเข้ม
๑๐.๓ ถ้าชื่อทีมบาสเกตบอลเป็นชื่อแรกของตารางแข่งขันนักกีฬาต้องแต่งกายด้วยชุด
สีอ่อนเท่านั้นและนักกีฬาต้องไปนั่งที่เก้าอี้บริเวณด้านซ้ายมือของกรรมการเทคนิค ในสนามแข่งขัน
๑๐.๔ ถ้าชื่อทีมนักกีฬาบาสเกตบอลเป็นชื่อหลังของโปรแกรมการแข่งขันนักกีฬาต้อง
แต่งกายด้วยชุดสีเข้มเท่านั้น และนักกีฬาต้องไปนั่งที่เก้าอี้บริเวณด้านขวามือของกรรมการเทคนิค ในสนาม
แข่งขัน
๑๐.๕ ถ้าทีมนักกีฬาทั้ง ๒ ทีมใส่เสื้อและกางเกงสี เหมือนกัน ให้ทีมนักกีฬาที่เป็นชื่อแรก
ของโปรแกรมการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดทีมนักกีฬา ยกเว้นว่าทั้งสองทีมใส่เสื้อสีขาวให้ทีมนักกีฬาเป็นชื่อหลัง
ของโปรแกรมการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุด
๑๐.๖ อุปกรณ์การแข่งขันเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยให้การรับรอง
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

