๑

ระเบียบการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๑) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*****************
๑. สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม

นายโกศล

ยิ้มไพบูลย์

เลขาธิการ

นายภาคภูมิ

สกุลวงศ์

สถานที่ติดต่อ

สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
ห้องหมายเลข ๓ ชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย ๒๘๖ ถนนรามคาแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐๒ ๑๗๐ ๙๔๖๖ โทรสาร ๐๒ ๑๗๐ ๙๔๖๗

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาซอฟท์บอลของจังหวัดเจ้าภาพ

ประธานกรรมการ

ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรรมการ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ

๒
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาซอฟท์บอล
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
๔. คณะกรรมการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น
ประธานฝ่ายกีฬาซอฟท์บอลของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล
วิทยากรสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ผู้แทนเจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
๕.๑ ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย กาหนดใช้ในปัจจุบัน
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๖.๑ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๒
๖.๒ นักกีฬามีอายุไม่เกิน ๑๙ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป)
๖.๓ นักกีฬาทีมชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์และชิงแชมป์เอเชียในระดับประชาชน
ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน (คุณสมบัตินักกีฬาทีมชาตินับจนถึงวันส่งรายชื่อนักกีฬาระดับภาค)
๗. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันแบบ Fast Pitch แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ทีมชาย และ ทีมหญิง
๘. จานวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
๘.๑ การแข่งขันระดับภาค
ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามระยะเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดในแต่ละภาค
ได้ประเภทละ ๑ ทีม (ทีมชาย ๑ ทีม และ ทีมหญิง ๑ ทีม) แต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๙ คน ไม่เกิน
๒๐ คน เจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน ๓ คน และยืนยันรายชื่อนักกีฬาไม่เกิน ๑๕ คนในวันประชุมผู้จัดการทีม
๘.๒ การแข่งขันระดับชาติ

๓
ให้ แต่ละจั งหวัดที่ได้รั บ สิ ทธิ เข้าร่ ว มการแข่งขันในระดับชาติ ยืนยันรายชื่อนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๙ คน
ไม่เกิน ๑๕ คน ( ตามบัญชีรายชื่อนักกีฬา ข้อ ๘.๑) ตามระยะเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด หรือไม่น้อย
กว่า ๖๐ วันก่อนการแข่งขัน (การส่ง ENTRY FORM BY NAME)
หมายเหตุ หากจังหวัดใดไม่ยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ให้ถือว่านักกีฬาลาดับที่ ๑ – ๑๕ ตาม
บัญชีรายชื่อที่จังหวัดส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
๙. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน
๙.๑ ทีมที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาค จังหวัดที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันถูกต้องตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ – ๒๙
ระดับชาติ ประกอบด้วย
๑. ทีมจังหวัดเจ้าภาพ
๒. ทีมจังหวัดชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
๓. ทีมจังหวัดที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ของการแข่งขันในแต่ละภาค
๔. ในกรณี มีจานวนทีมตามข้อ ๑ – ๓ ไม่ครบ ๑๒ ทีม ให้สมาคมกีฬาซอฟท์บอลฯ และการ
กีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทีมจังหวัดที่ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ของแต่ละภาค เข้าร่วมการ
แข่งขันเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากภาคที่มีทีมจังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าเป็นภาคที่ได้รับสิทธิ
การคัดเลือกก่อน ถ้ายังไม่ครบให้พิจารณาทีมจากภาคอื่นตามเกณฑ์ที่กาหนด
๙.๒ วิธีจัดการแข่งขัน
๙.๒.๑ ระดับภาค
๙.๒.๑.๑ การแข่งขันตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้จัดการแข่งขัน ๗ อินนิ่งหรือ
๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที
๙.๒.๑.๒ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ – ๖ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
ทีมที่ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๑ ได้ตาแหน่งชนะเลิศ
ทีมที่ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๒ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑
ทีมที่ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๓ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒
๙.๒.๑.๓ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๗ – ๑๐ ทีม ให้จัดการแข่งขันเป็น ๒ รอบ
รอบแรก แบ่งสายการแข่งขันเป็น ๒ สาย โดยวิธีจับสลาก แข่งขันพบกันหมดในสายและนา
ทีมอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายมาแข่งขันใน รอบ Page System โดยแบ่งสาย
การแข่งขัน ดังนี้
สาย A
สาย B
๗ ทีม
๓
๔
๘ ทีม
๔
๔
๙ ทีม
๔
๕

๔
๑๐ ทีม
รอบ Page System
เกมที่ ๑ Semi-final ๑
เกมที่ ๒ Semi-final ๒
เกมที่ ๓ Final
เกมที่ ๔ Grand Final
ผู้ชนะเกมที่ ๔
ผู้แพ้เกมที่ ๔
ผู้แพ้เกมที่ ๓
ผู้แพ้เกมที่ ๒

๕
ที่ ๑ สาย A
ที่ ๒ สาย A
ผู้ชนะเกมที่ ๒
ผู้ชนะเกมที่ ๑

๕
พบ
พบ
พบ
พบ

ที่ ๑ สาย B
ที่ ๒ สาย B
ผู้แพ้เกมที่ ๑
ผู้ชนะเกมที่ ๓

ได้ตาแหน่งชนะเลิศ
ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๓

๙.๒.๒ ระดับชาติ
๙.๒.๒.๑ ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบ Page System ให้จัดการแข่งขัน ๗ อินนิ่งหรือ
๑ ชั่งโมง ๕๐ นาที
๙.๒.๒.๒ คูช่ ิงชนะเลิศ (Grand Final) ให้จัดการแข่งขัน ๗ อินนิ่ง ไม่จากัดเวลา
๙.๒.๒.๓ ทีมชนะเลิศ , ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ , ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๒ ทีม
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓3 ให้จัดแยกสายแข่งขัน โดยวิธีจับสลาก
ดังนี้

๙.๒.๒.๔
๙.๒.๒.๕

๙.๒.๒.๖
๙.๒.๒.๗

๙.๒.๒.๓.๑ กรณีมีสายแข่งขัน ๒ สาย ให้ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ จับสลากอยู่แยกอยู่สายละทีม ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒
จานวน ๒ ทีม จับสลากแยกอยู่อีกสายละทีม
๙.๒.๒.๓.๒ กรณีมีสายแข่งขัน ๓ สาย ให้ทีมชนะเลิศอยู่สายหนึ่ง ทีมรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ อยู่อีกสายหนึ่ง ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ อยู่
ร่วมกันในสายที่เหลือ
๙.๒.๒.๓.๓ กรณีมีสายการแข่งขัน ๔ สาย ให้ทั้งสี่ทีมแยกอยู่สายละหนึ่งทีม
ทีมจังหวัดเจ้าภาพ ให้สิทธิในการเลือกสายและลาดับทีใ่ นสาย
กรณีทีมในข้อ ๙.๒.๒.๓ และ ๙.๒.๒.๔ ไม่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ผ่านการ
คัดเลือก ให้ยกเลิกสิทธิในการจับสลากเข้าสายการแข่งขันโดยไม่ให้นาทีมอื่นมาใช้
สิทธิแทน
ทีมที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันที่เหลือให้จัดเข้าสายแข่งขันด้วยวิธีการจับสลาก
โดยพิจารณาแยกทีมที่อยู่ในภาคเดียวกันให้อยู่คนละสายการแข่งขัน
มีทีมได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ – ๘ ทีม ให้จัดสายแข่งขัน เป็น ๒ สาย
สาย A
สาย B

๕
๖ ทีม
๓
๓
๗ ทีม
๓
๔
๘ ทีม
๔
๔
รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย นาทีมอันดับ ๑ – ๓ เข้าแข่งขันในรอบต่อไป ดังนี้
รอบ Play off
เกมที่ ๑
ที่ ๒ สาย A พบ ที่ ๓ สาย B
เกมที่ ๒
ที่ ๒ สาย B พบ ที่ ๓ สาย A
รอบ Page system
เกมที่ ๓ Semi-final ๑
ที่ ๑ สาย A
พบ ที่ ๑ สาย B
เกมที่ ๔ Semi-final ๒
ผู้ชนะเกมที่ ๑ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๒
เกมที่ ๕ Final
ผู้ชนะเกมที่ ๔ พบ ผู้แพ้เกมที่ ๓
เกมที่ ๖ Grand Final
ผู้ชนะเกมที่ ๓ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๕
ผู้ชนะเกมที่ ๖ ได้ตาแหน่งชนะเลิศ
ผู้แพ้เกมที่ ๖ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑
ผู้แพ้เกมที่ ๕ และผู้แพ้เกมที่ ๔ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วม
๙.๒.๒.๘ มีทีมได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ – ๑๑ ทีม ให้จัดสายการแข่งขันเป็น ๓ สาย
ดังนี้
สาย A
สาย B
สาย C
๙ ทีม
๓
๓
๓
๑๐ ทีม
๓
๓
๔
๑๑ ทีม
๓
๔
๔
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย นาทีมอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าแข่งขันใน
รอบสอง
รอบสอง จัดสายแข่งขันเป็น ๒ สาย (สาย X และสาย Y) จัดทีมลงสายการแข่งขันด้วยวิธี
จับสลาก
- ทีมที่อยู่สายเดียวกันในรอบแรกให้จับฉลากแยกสายละทีม
- ในแต่ละสายแข่งขันให้ประกอบด้วยทีมที่มีอันดับเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ ทีม
รอบสองแข่งขันแบบพบกันหมด นาทีมอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบ
Page system
รอบ Page system
เกมที่ ๑ Semi-final ๑
ที่ ๑ สาย X พบ ที่ ๑ สาย Y
เกมที่ ๒ Semi-final ๒
ที่ ๒ สาย X
พบ ที่ ๒ สาย Y
เกมที่ ๓ Final
ผู้ชนะเกมที่ ๒ พบ ผู้แพ้เกมที่ ๑

๖
เกมที่ ๔ Grand Final
ผู้ชนะเกมที่ ๑ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๓
ผู้ชนะเกมที่ ๔ ได้ตาแหน่งชนะเลิศ
ผู้แพ้เกมที่ ๔ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑
ผู้แพ้เกมที่ ๓ และผู้แพ้เกมที่ ๒ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วม
๙.๒.๒.๙ มีทีมได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๒ ทีม ให้จัดสายการแข่งขันเป็น ๔ สาย ๆ ละ
๓ ทีมรอบแรกให้แข่งขันแบบพบกันเพื่อจัดอันดับเข้าแข่งขันในรอบ Play off ต่อไป
รอบ Play off ๑ นาทีมอันดับ ๒ และ ๓ ของแต่ละสายมาจับสลากประกบคู่แข่งขัน โดย
ทีมคู่แข่งขันต้องไม่อยู่สายเดียวกันในรอบแรก ให้สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณา
วิธีการจับสลากประกบคู่ ผู้ชนะผ่านเข้าแข่งขันรอบ Play off ๒
การแข่งขันในรอบ Play off ๒
ทีมที่ได้อันดับ ๑ ของแต่ละสายมาจับสลากประกบคู่แข่งขัน ให้สมาคมฯ
เป็นผู้พิจารณาวิธีการจับสลากประกบคู่ ผู้ชนะได้เข้ารอบ Page System
ผู้แพ้เข้าแข่งขันรอบ Play off ๓
ผู้ชนะจากรอบ Play off ๑ ประกบคู่แข่งขัน ผู้ชนะได้เข้ารอบ Play off ๓
การแข่งขันในรอบ Play off ๓ นาทีมที่ได้เข้าแข่งขันจากรอบ Play off ๒ ประกบคู่แข่งขัน
เพือ่ ผ่านเข้ารอบ Page System
รอบ Play off ๑
เกมที่ ๑
ที่ ๒ สาย...... พบ ที่ ๓ สาย.....
เกมที่ ๒
ที่ ๒ สาย...... พบ ที่ ๓ สาย.....
เกมที่ ๓
ที่ ๒ สาย...... พบ ที่ ๓ สาย.....
เกมที่ ๔
ที่ ๒ สาย...... พบ ที่ ๓ สาย.....
รอบ Play off ๒
เกมที่ ๕
ที่ ๑ สาย...... พบ ที่ ๑ สาย.....
เกมที่ ๖
ที่ ๑ สาย...... พบ ที่ ๑ สาย.....
เกมที่ ๗
ผู้ชนะเกมที่ ๑ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๓
เกมที่ ๘
ผู้ชนะเกมที่ ๒ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๔
รอบ Play off ๓
เกมที่ ๙
ผู้แพ้เกมที่ ๕ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๗
เกมที่ ๑๐
ผู้แพ้เกมที่ ๖ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๘
รอบ Page System
เกมที่ ๑๑ Semi-final ๑
ผูช้ นะเกมที่ ๕ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๖
เกมที่ ๑๒ Semi-final ๒
ผูช้ นะเกมที่ ๙ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๑๐
เกมที่ ๑๓ Final
ผู้ชนะเกมที่ ๑๒ พบ ผู้แพ้เกมที่ ๑๑
เกมที่ ๑๔ Grand Final
ผู้ชนะเกมที่ ๑๑ พบ ผู้ชนะเกมที่ ๑๓

๗
ผู้ชนะเกมที่ ๑๔ ได้ตาแหน่งชนะเลิศ
ผู้แพ้เกมที่ ๑๔ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑
ผู้แพ้เกมที่ ๑๓ และผู้แพ้เกมที่ ๑๒ ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วม
๙.๓ การให้คะแนนและสิ้นสุดการแข่งขัน (ใช้เกณฑ์นี้ตั้งแต่การแข่งขันระดับภาคถึงการแข่งขันระดับชาติ)
๙.๓.๑ ทีมชนะได้ ๓ คะแนน
๙.๓.๒ ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน
๙.๓.๓ กรณีชนะผ่านเนื่องจากไม่พร้อมลงแข่งขันหลังจากเลยเวลาที่กาหนดไว้ ๑๐นาที ให้นับผลการ
แข่งขันเป็น ๗ ต่อ ๐ รัน ทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้ ได้ ๐ คะแนน
๙.๓.๔ ในอินนิ่งที่ ๓ ถ้าทีมใดมีคะแนนนาคู่แข่งขัน ๑๕ รัน ขึ้นไป ให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด
๙.๓.๕ ในอินนิ่งที่ ๔ ถ้าทีมใดมีคะแนนนาคู่แข่งขัน ๑๐ รัน ขึ้นไป ให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด
๙.๓.๖ ตั้งแต่อินนิ่งที่ ๕ เป็นต้นไป ถ้าทีมใดมีคะแนนนาคู่แข่งขัน ๗ รัน ขึ้นไป ให้ถือว่าการแข่งขัน
สิ้นสุด
๙.๓.๗ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันต่อไปได้ ให้ผู้ตัดสินคงผลการแข่งขันและ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาเพื่อกาหนดวันและเวลาในการดาเนินการแข่งขันต่อแล้ว
แจ้งให้ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนทีมทราบต่อไป ยกเว้นได้แข่งขันไปแล้ว ๕ อินนิ่งเป็นต้นไป ให้ถือว่า
การแข่งขันสมบูรณ์ โดยให้พิจารณาผลการแข่งขันจากอินนิ่งที่สมบูรณ์
๙.๔ การพิจารณาจัดอันดับทีม ในกรณีที่ทีมมีคะแนนการแข่งขันเท่ากัน
๙.๔.๑ มีทีมได้คะแนนการแข่งขันเท่ากัน ๒ ทีม ให้ทีมที่ชนะในการแข่งขันรอบนั้นได้อันดับดีกว่า
๙.๔.๒ มีทีมได้คะแนนการแข่งขันเท่ากันมากกว่า ๒ ทีม ให้พิจารณาหาอันดับทีม ตามลาดับ ดังนี้
๙.๔.๒.๑ พิจารณาจานวนรันเสีย จากเกมที่ทีมที่มีคะแนนการแข่งขันเท่ากันแข่งขันกันทีมที่
มีจานวนรันเสียน้อยทีส่ ุดได้อันดับที่ดีที่สุด ทีมที่มีจานวนรันเสียมากเป็นอันดับสอง
ได้อันดับรองลงมา ตามลาดับ
๙.๔.๒.๒ ถ้าพิจารณาตาม ข้อ ๙.๔.๒.๑ แล้ว มีทีมทีม่ ีจานวนรันเสียเท่ากัน ๒ ทีม
ให้พิจารณาตามข้อ ๙.๔.๑
๙.๔.๒.๓ ถ้าพิจารณาตามข้อ ๙.๔.๒.๑ แล้วไม่สามารถจัดอันดับได้ ให้พิจารณาจากจานวน
รันเสียรวมในการแข่งขันรอบนั้นทั้งหมด ทีมที่มีจานวนรันเสียน้อยที่สุดได้อันดับที่ดี
ที่สุด ทีมที่มีจานวนรันเสียมากเป็นอันดับสอง ได้อันดับรองลงมา ตามลาดับ ถ้ายังมี
ทีมที่มีจานวนรันเสียเท่ากัน ๒ ทีมให้พิจารณาตามข้อ ๙.๔.๑
๙.๔.๒.๔ ถ้าพิจารณาจนถึง ข้อ ๙.๔.๒.๓ แล้วไม่สามารถจัดอันดับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก
๑๐. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๑๐.๑ อนุญาตให้ นักกีฬา ผู้ฝีกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอนและเจ้าหน้าที่ทีมเท่านั้นที่สามารถอยู่ในบริเวณที่พักทีม
หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในที่พักของทีมและมีการใช้วาจา หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อ ผู้ตัดสิน
เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาและเกมการแข่งขัน ผู้จั ดการทีมหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ลงรายมือชื่อในแสดงลาดับการตี ต้อง

๘
รับผิดชอบกับการกระทาของบุคคลนั้น หากผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าการกระทาหรือการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ผู้ตัดสินจะพิจารณาไล่ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ทีมออกไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
เกมนั้น
๑๐.๒ ส่งใบแสดงลาดับการตีต่อผู้ตัดสินหรือหัวหน้าผู้ตัดสินก่อนกาหนดเวลาการแข่งขันอย่างน้อย ๑๕ นาที
โดยระบุ รายชื่อนักกีฬาในลาดับการตีอย่างน้อย ๙ คน หมายเลข ตาแหน่ง รายชื่อผู้เล่นสารองและลงลายมือชื่อโดย
ผู้ ฝึ ก สอนหรื อ ผู้ เ ล่ น ที่ เ ป็ น ผู้ ฝึ ก สอน หากที ม ใดไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะลงแข่ ง ขั น หลั ง จากเลยเวลาที่ ก าหนดไว้ ๑๐นาที
ให้ปรับเป็นแพ้ โดยผลการแข่งขันเป็น ๗ ต่อ ๐ รัน
๑๐.๓ ก่อนการแข่งขัน ๕ นาที ผู้ตัดสินเชิญผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน หรือผู้เล่นที่เป็นผู้ฝึกสอน (ที่ลงลายมือชื่อใน
ใบแสดงลาดับการตี) เพื่อตรวจสอบและแลกเปลี่ยนใบแสดงลาดับการตีและก่อนการแข่งขันอินนิ่งแรก ผู้ตัดสิน
อนุญาตให้พิตเชอร์ ฝึกซ้อม ในสนามแข่งขันได้ไม่เกิน 1 นาทีหรือฝึกซ้อมพิตช์ได้ไม่เกิน ๕ ครั้งและในระหว่างอินนิ่ง
ผู้ตัดสินอนุญาตให้ฝึกซ้อมพิตช์ได้ไม่เกิน ๓ ครั้งหรือ ไม่อนุญาตให้ฝึกซ้อมพิตช์เลยก็ได้หากผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่า
ทีมฝ่ายรับใช้เวลาในการลงสนามนานเกินความจาเป็น ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนพิตเชอร์คนใหม่ลงทาการแข่งขันให้
ฝึกซ้อมพิตช์ได้ ๕ ครั้ง
๑๐.๔ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา ต้องยอมรับและเคารพต่อคาตัดสินของ
ผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่ตัดสินและควบคุมการแข่งขัน
๑๐.๕ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
๑๐.๕.๑ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันต้องแต่งกายและ
สวมรองเท้าหุ้มส้นให้เหมาะสม หากผู้ฝึกสอนสวมหมวกจะต้องเป็นหมวกที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ตัดสินเพลต
๑๐.๕.๒ ผู้ฝึกสอนด้านเบสหนึ่ง และด้านเบสสาม ต้องอยู่ภายในเขตผู้ฝึกสอนเท่านั้น
ข้อยกเว้น ผู้ฝึกสอนออกจากเขตผู้ฝึกสอนได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๐.๕.๒.๑ ให้สัญญาณผู้วิ่งสไลด์
๑๐.๕.๒.๒ ให้สัญญาณผู้วิ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
๑๐.๕.๒.๓ ให้สัญญาณผู้วิ่งกลับไปที่เบส
๑๐.๕.๒.๔ เคลื่อนที่ให้พ้นจากการเล่น และไม่รบกวนการเล่นของผู้เล่นฝ่ายรับ ถ้าผู้ฝึกสอน
ออกจากเขตผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาพูดหรือส่ง
สัญญาณให้ ผู้ตี ผู้ตัดสินจะลงโทษโดยปรับเป็นการขอเวลานอกของทีมฝ่ายรุก
(หากในอินนิ่งนั้น ทีมฝ่ายรุกได้ขอเวลานอกแล้ว จะทาให้ฝ่ายรุกขอเวลานอกเกิน
สิทธิ ผู้ฝึกสอนจะถูกไล่ออกจากการแข่งขัน)
๑๐.๕.๓ ผู้ฝึกสอนประจาเบสจะปรึกษา พูดคุยหรือสื่อสารกับสมาชิกทีมของทีมตนเองเท่านั้น
๑๐.๕.๔ ผู้ฝึกสอนที่อยู่ในเขตผู้ฝึกสอนมีอุปกรณ์ได้เฉพาะสมุดบันทึกผล ปากกาหรือดินสอ และอุปกรณ์
ช่วยนับ (Indicator) อุปกรณ์ทั้งหมดมีไว้เพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกผลการแข่งขันเท่านั้น
๑๐.๕.๕ ผู้ฝึกสอนต้องไม่ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ที่มีผลในทางลบต่อผู้เล่น ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม
๑๐.๖ ผู้ตี

๙
๑๐.๖.๑ ผู้ตีต้องเข้าอยู่ในเขตตีภายในเวลา ๑๐ วินาที หลังจากผู้ตัดสินเพลตขาน “เพลย์บอล”
๑๐.๖.๒ หลังจากผู้ตีอยู่ในเขตตี ระหว่างการพิตช์แต่ละครั้ง ขณะที่รับสัญญาณ หรือฝึกซ้อมเหวี่ยงไม้ตี
เท้าของผู้ตีต้องอยู่ภายในเขตอย่างน้อยหนึ่งข้าง
ข้อยกเว้น ผู้ตีสามารถออกจากเขตผู้ตีได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๐.๖.๒.๑ ผู้ตีตีลูกบอลที่ถูกพิตช์มาป็นแฟร์บอลหรือฟาวล์บอล
๑๐.๖.๒.๒ ผู้ตีเหวี่ยงไม้ตี ทาสแล็ปฮิตหรือเหวี่ยงไม้ตีแล้วยั้งไว้ (check swing)
๑๐.๖.๒.๓ ผู้ตีถูกบังคับให้ออกจากเขต เนื่องจากลูกบอลที่ถูกพิตช์มาอาจถูกผู้ตี
๑๐.๖.๒.๔ ลูกบอลที่พิตช์มาเป็นไวลด์พิตช์ หรือพาสด์บอล
๑๐.๖.๒.๕ มีการเล่น (พยายามทาเอาต์) ที่โฮมเพลต
๑๐.๖.๒.๖ ผู้ตัดสินขาน “ไทม์”
๑๐.๖.๒.๗ พิตเชอร์ออกจากเขตพิตเชอร์ หรือแคตเชอร์ออกจากเขต แคตเชอร์
๑๐.๖.๒.๘ หลังจากพิตเชอร์พิตช์เป็น “บอล” 3 ครั้ง ลูกต่อมาพิตเชอร์พิตช์มาเป็น “สไตรค์”
แต่ผู้ตีคิดว่าเป็น “บอล” ถ้าผู้ตีออกจากเขตตีและไม่อยู่ในข้อยกเว้นข้างต้น ให้
ผู้ตัดสินเพลตขานสไตรค์ได้โดยไม่ต้องมีการพิตช์ ผลเป็นเดดบอล
๑๐.๗ ปฏิบัติตามแนวทางของการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๐.๗.๑ แสดงบัตรประจาตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง
๑๐.๗.๒ ให้ความร่วมมือในการตรวจสารต้องห้ามในการกีฬา
๑๑. การแต่งกายของนักกีฬา
๑๑.๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายเหมือนกันทั้งทีมและมีหมายเลขประจาตัวตรงกับที่ระบุไว้ในใบแสดงลาดับ
การตี โดยกาหนดเครื่องแต่งกายแต่ละทีมมี ๒ ชุด คือ สีอ่อน (ทีมรุกก่อน) และสีเข้ม (ทีมรับก่อน) ทั้งนี้เครื่องแต่ง
กายต้องไม่ขัดต่อกติกาของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย อนึ่งหมายเลขประจาตัวนักกีฬาต้องใช้หมายเลข
เดิมตลอดการแข่งขัน
๑๑.๒ การมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน ๒ x ๓ นิ้ว อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขันห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันเด็ดขาด
อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
๑. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน ๕ ซม. จานวนไม่เกิน ๑ แถว
๒. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน ๕ ซม. จานวนไม่เกิน ๑ แถว
๑๒. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และขาดมารยาทที่ดีงาม
เช่น ผละออกจากการแข่งขัน ไม่ออกมาแข่งขันตามกาหนด ก่อเหตุวิวาททาร้ายร่างกาย ทาลายสนามหรืออุปกรณ์
การแข่งขัน ใช้ถ้อยคาหยาบคายต่อผู้แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าภายในสนามแข่งขันหรือนอกสนามแข่งขัน ให้

๑๐
ผู้แทนสมาคมฯ รายงานต่อประธานกรรมการอานวยการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาโทษตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
๑๓. การประท้วง
๑๓.๑ วิธีการประท้วงให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกติกาฯ พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วงตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
๑๓.๒ ผลการพิจารณา ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกติกาฯ
๑๔. ผู้ตัดสิน
ใช้กรรมการผู้ตัดสินที่สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยรับรองและได้ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ระบบผู้ตัดสินเช่นเดียวกับการแข่งขันระดับนานาชาติ
หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
๑๕. อุปกรณ์การแข่งขัน
๑๕.๑ อุปกรณ์ประจาสนามและลูก ซอฟท์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมกีฬา
ซอฟท์บอลฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๕.๒ อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง โดยต้องไม่ขัดต่อกติกา
๑๖. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดย
ผู้เข้าแข่งขัน (๑๕ คน) จะได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้
๑๖.๑ ทีมชนะเลิศ (อันดับที่ ๑) เหรียญชุบทอง ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
๑๖.๒ ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ (อันดับที่ ๒) เหรียญชุบเงิน ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
๑๖.๓ ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ (อันดับที่ ๓) เหรียญชุบทองแดง ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
๑๖.๔ โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย และนักกีฬาดีเด่นหญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน ๒ รางวัล
๑๖.๕ โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย และผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน ๒ รางวัล
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้

๑๑
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
๑๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น
นักกีฬาดีเด่น
๑. เป็นนักกีฬาของทีมผ่านเข้าแข่งขันในรอบ Page system
๒. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง
๓. เป็นนักกีฬาที่มีสถิติในเกมรุกและรับดี
๔. เป็นนักกีฬาทีแ่ สดงออกถึงการมีมารยาทและมีน้าใจนักกีฬา
๕. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง
ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผูฝ้ กึ สอนดีเด่น
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ประจาทีมที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนตลอดการแข่งขันตั้งแต่วันประชุมผู้จัดการทีมจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
๒. เป็นผู้ฝึกสอนทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบ Page system
๓. เป็นผู้ฝึกสอนทีแ่ สดงออกถึงการมีมารยาทและน้าใจนักกีฬา
๔. เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง
ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๘. พิธีมอบเหรียญรางวัล
๑. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือชุดวอร์ม
ซึ่งเป็นชุดของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๒. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
19. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน

จานวน 2 รายการ

- เหรียญชุบทอง

จานวน 30 เหรียญ ประกาศนียบัตร 36 ใบ

- เหรียญชุบเงิน

จานวน 30 เหรียญ ประกาศนียบัตร 36 ใบ

- เหรียญชุบทองแดง

จานวน 60 เหรียญ ประกาศนียบัตร 72 ใบ

- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ตามระเบียบที่กาหนด
20. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน

๑๒
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป
21. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
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