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ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ของสโมสรสมาชิกประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 
ข้อที่ 1  คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.1 นักกีฬาต้องเป็นพนักงานประจ าของบริษัทที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น (ต้องบรรจุเป็น
พนักงานประจ าก่อนวันแข่งขัน) 

1.2 นักกีฬาต้องน าหลักฐาน บัตรประจ าตัวพนักงานมาลงทะเบียนเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น
ไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน (หากเป็นนักกีฬาปัจจุบันที่เล่นบาสเกตบอลไทยแลนด์
ลีก นักกีฬาปัจจุบันที่เล่นระดับสโมสรฯ (Division 1, 2) กีฬาแห่งชาติ จะต้องเป็น
พนักงานประจ าของบริษัท 1 ปี ขึ้นไป) 

 
ข้อที่ 2 การส่งรายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่  
  2.1 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 12 คน กับเจ้าหน้าที่ทีม 3 คน  

  ในกรณีที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะต้องหารือในเรื่องการแข่งขัน ตัว
แทนที่เข้ารับการหารือจะต้องเป็น ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าทีม และต้องเป็นพนักงาน
ของบริษัทประกันภัยเท่านั้น 

2.2 นักกีฬาต้องส่งส าเนาบัตรพนักงาน (เป็นภาพสี) โดยกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล รับรองส าเนาว่าเป็นพนักงานของบริษัทจริง พร้อมเซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2.3  รายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานต่างๆ จะต้องน าส่งให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้เท่านั้น (วันท าการแข่งขันไม่
สามารถเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาได้) 

    หมายเหตุ   ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาใน
วันแข่งขัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 
1. รายชื่อนักกีฬาที่ได้น าส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แล้วได้รับ

บาดเจ็บก่อนวันท าการแข่งขัน ไม่สามารถมาท าการแข่งขันได้ ต้องน า
หลักฐานใบรับรองแพทย์ มาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

2. รายชื่อนักกีฬาที่ได้น าส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แล้วได้
ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทก่อนวันแข่งขัน ต้อง
น าหลักฐานการลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท มาแสดง
ต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  

 
ข้อที่ 3 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 

คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน คือ คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย เพ่ือด าเนินการ
และรับผิดชอบในการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมด าเนินการแข่งขัน และพิจารณาหากมีปัญหา
ใดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ 
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ข้อที่ 4 ก าหนดการ รางวัลการแข่งขัน 
 4.1 วันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 

4.2 สนามท่ีใช้แข่งขนั สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
4.3 รางวัลการแข่งขัน ได้รับถ้วยรางวัล (แยกรางวัลประเภททีมชาย ทีมหญิง) ดังนี้ 
  ทีมชนะเลิศ  

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1    
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 (มี 2 ทีม)  
 

ข้อที่ 5 กติกาและการตัดสิน 
5.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันบาสเกตบอลสากล  
5.2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันทุกครั้ง การ

ตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
5.3 ผู้ตัดสินต้องท าบันทึกรายงานการแข่งขัน ของแต่ละคู่ที่ท าการตัดสินไปแล้ว เสนอต่อ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด าเนินการให้คณะกรรมการ
สโมสรสมาชิกประกันภัยพิจารณา มารยาท วินัย และข้อประท้วง ผลของการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์มิได้ 

5.4 หากคู่แข่งขันมีสีเสื้อที่คล้ายคลึงกัน ผู้ตัดสินจะต้องให้ทีมที่มีชื่อทีหลัง เป็นทีมที่เปลี่ยน
เสื้อ หรือสวมเสื้อก๊ัก 

5.5 ชุดที่ท าการแข่งขัน นักกีฬาต้องมีหมายเลขติดด้านหลังเสื้อให้ชัดเจน ส าหรับหมายเลข
ด้านหน้ากางเกงอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ นักกีฬาแต่ละทีมต้องใส่เสื้อสีเดียวกันทั้งทีม โดย
แต่ละคนต้องสวมเสื้อและกางเกงหมายเลขเดิมทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน  

5.6 ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมหนึ่งมีผู้เล่นตัว
จริง 5 คน และมีผู้เล่นส ารองได้ไม่เกิน 7 คน รวม 12 คน  

5.7 อนุญาตให้เฉพาะผู้จัดการทีม และโค๊ช (สวมรองเท้าผ้าใบ) ไม่เกิน 3 คน รวมทั้งนักกีฬา
ตัวส ารอง ให้อยู่ในสนามแข่งขันเท่านั้น 

5.8 ผู้แข่งขันทุกทีมต้องตรงต่อเวลา โดยแต่งกายชุดนักกีฬา และต้องมาถึงสนามแข่งขันก่อน
เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือลงทะเบียนรายงานตัว การแข่งขันเรียงตามล าดับคู่ที่กรรมการจัด 
นักกีฬาทุกทีมจะต้องค านวณเวลาเอง เนื่องจากหากมีคู่ใดแพ้บายเวลาจะถูกเลื่อน
ขึ้นมา หากคณะกรรมการประกาศเรียกลงท าการแข่งขันและทีมใดไม่สามารถลงท าการ
แข่งขันได้กรรมการจะรอ 5 นาที หากครบก าหนดแล้วไม่ลงท าการแข่งขันกรรมการจะ
ปรับให้เป็นผู้แพ้ 
      (กรณีกรรมการจับเวลายังไม่ครบ 5 นาที นักกีฬาได้ลงสนามพร้อมที่จะท าการ
แข่งขัน กรรมการจะท าการแข่งขันครึ่งแรกตามเวลาที่เหลือ ส่วนครึ่งหลังจะแข่งขัน
เต็มเวลาตามปกติ) 

5.9 ระยะเวลาการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
5.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา  
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5.11 นักกีฬาทุกคนต้องพกบัตรประจ าตัวพนักงานทุกครั้งที่มีการแข่งขัน หากคณะกรรมการ
ขอ ตรวจสอบก่อนลงท าการแข่งขัน และเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ละแมท หากพนักงานไม่มี
บัตรประจ าตัวพนักงาน หรือไม่ได้พกบัตรประจ าตัวพนักงานให้ตรวจสอบ จะไม่มีสิทธิ
ลงท าการแข่งขัน  

 

ข้อที่ 6  บทลงโทษ 
6.1 หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า บริษัทใดส่งนักกีฬาที่ไม่ใช่พนักงาน

ของบริษัท หรือจัดผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี้ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขัน
ในแมทนั้น และให้ลงโทษทีมที่บริษัทส่งเข้าแข่งขันทุกทีมออกจากการแข่งขันครั้งนี้ และ
ลงโทษบริษัทห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลของสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม  

6.2 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เล่นต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดีการละเมิดกติกาการ
แข่งขันจนผู้ตัดสินคาดโทษ จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน 
ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งในครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ยกเว้น 
การได้ใบแดงจากการทะเลาะวิวาทให้งดการแข่งขันตลอดทั้งการแข่งขันครั้งนั้น และ
ลงโทษผู้เล่นห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันของสมาคมประกันวินาศภัยไทยในครั้งต่อไป 
หากผู้จัดการทีม กองเชียร์ หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมทะเลาะวิวาทด้วย ให้ปรับทีม
นั้นออกจากการแข่งขันครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท าหนังสือแจ้งผู้บริหาร
ของบริษัทนั้นทราบต่อไป 

 

ข้อที่ 7 การประท้วง 
7.1 การประท้วงคุณสมบัติ จะต้องท าเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) พร้อมเงิน

ประกันการประท้วง จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการ
ประท้วงเป็นผล หนังสือประท้วงจะต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน 48 
ชั่วโมง หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลง      

7.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดส่งส าเนาหนังสือประท้วงนั้นให้กับทีมที่ถูกประท้วง 
และให้ทีมที่ถูกประท้วงนั้น ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ภายใน 48 ชั่วโมง (ไม่นับวันหยุดราชการ) หากทีมที่ถูกประท้วงมิได้ชี้แจงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ไว้ในข้อ 5.3 คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย
พิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ตัดสินค าประท้วงนั้น ค าตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์ใดๆ มิได้ 

 

ข้อที่ 8 อ่ืนๆ 
 -  บริษัทสมาชิกที่แจ้งส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน หากมีการยกเลิกหรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน

ขอให้แจ้งสโมสรฯ ทราบล่วงหน้าโดยด่วน มิฉะนั้น ในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อๆ ไปอาจจะไม่ได้
รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือได้รับการพิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 

- สโมสรฯ จะจัดพยาบาลสนาม ให้บริการที่สนามในเบื้องต้น หากผู้เข้าร่วมแข่งขันบาดเจ็บต้อง
น าส่งโรงพยาบาล ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง 

--------------------------------------------------- 




