ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันซอฟท%บอล (รหัส 03)
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ.2559
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ศูนย%วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันซอฟท)บอล กีฬาสาธิตสามัคคี
อาศัยอำนาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันซอฟท)บอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559”
ขอ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 กติกาการแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมซอฟท%บอลสมัครเลนแหง
ประเทศไทย กําหนดใหใชในป=จจุบัน
ขอ 4 การจัดการแขงขันแบงเป>น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษา
4.2 ประเภททีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาแขงขันใหเป>นไปตามขอ 9 แหงขอบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิต สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการ
แขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 6 จํานวนผูเขาแขงขัน ใหแตละโรงเรียนสาธิตฯ สงรายชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ไดประเภทละไมนอยกวา 9 คน แตไมเกิน 18 คน และเจาหนาที่ไมเกิน 3 คน ประกอบดวย
ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝEกสอน 1 คน และผูชวยผูฝEกสอน 1 คน
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ขอ 7 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
7.1 ให$แข#งขัน 7 innings หรือจํากัดเวลาแข#งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที (เต็มเวลา)
ยกเว$นรอบชิงชนะเลิศ ให$แข#งขัน 7 innings ไม#จํากัดเวลา
7.2 ในระหว#างเกมการแข#งขัน ถ$ามีเหตุให$การแข#งขันไม#เสร็จสิ้น เช#น ฝนตกให$หยุด
การแข#งขัน รอ 30 นาที แล$วไม#สามารถแข#งขันได$ ให$ปฏิบัติดังนี้
7.2.1 ถ$าแข#งขันไปแล$วไม#ถึง 3 innings สมบูรณ)ให$คงผลการแข#งขัน และ
เวลาในการแข#งขันเพื่อแข#งขันต#อให$สมบูรณ)
7.2.2 ถ$าแข#งขันไปแล$วตั้งแต# 3 innings สมบูรณ)ขึ้นไป ให$ถือว#าการแข#งขัน
สมบูรณ)แล$ว
7.3 การสิ้นสุดการแข#งขัน เนื่องจากคะแนนต#างกันมาก
7.3.1 การแข#งขันเมื่อครบ 3 innings ไปแล$ว ถ$าทีมใดมีคะแนนนําคู#แข#งขัน
ตั้งแต# 15 runs ขึ้นไป ให$ถือว#าการแข#งขันสิ้นสุด
7.3.2 การแข#งขันเมื่อครบ 4 innings ไปแล$วถ$าทีมใดมีคะแนนนําคู#แข#งขัน
ตั้งแต# 10 runs ขึ้นไปให$ถือว#าการแข#งขันสิ้นสุด
7.3.3 การแข#งขันเมื่อครบ 5 innings ไปแล$ว ถ$าทีมใดมีคะแนนนําคู#แข#งขัน
ตั้งแต# 7 runs ขึ้นไปให$ถือว#าการแข#งขันสิ้นสุด
7.4 เมื่อแข#งขันครบ 7 innings หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาทีแล$ว ผลการแข#งขันเสมอกัน
ให$ใช$การเล#นไทเบรก (Tie breaker) ตั้งแต# inning ถัดไป
7.5 ผู$ฝSกสอน
7.5.1 ผู$ฝSกสอนต$องแต#งกายให$เรียบร$อย หรือสวมชุดแข#งขันที่มีสีเดียวกับสี
ของทีม รวมถึงการสวมรองเท$าที่เหมาะสม และผู$ฝSกสอนชายต$อง
สวมหมวก ถ$าผู$ฝSกสอนสวมหมวกจะต$องเปนหมวกที่ได$รับอนุญาต
จากผู$ตัดสินประจําเพลต
7.5.2 ผู$ฝSกสอนด$านเบสหนึ่ง และผู$ฝSกสอนด$านเบสสาม ต$องอยู#ภายในเขต
ผู$ฝSกสอนเท#านั้น ข$อยกเว$น ผู$ฝSกสอนออกจากเขตผู$ฝSกสอนได$ในกรณี
ต#อไปนี้
7.5.2.1 ให$สัญญาณผู$วิ่งสไลด)
7.5.2.2 ให$สัญญาณผู$วิ่งเคลื่อนไปข$างหน$า
7.5.2.3 ให$สัญญาณผู$วิ่งกลับไปที่เบส
7.5.2.4 เคลื่อนที่ให$พ$นจากการเล#นของผู$เล#นฝTายรับ ตราบเท#าที่
ไม#เปนการรบกวนการเล#นครั้งนั้น
7.5.2.5 ผู$ตัดสินขาน “ไทม)” ถ$าผู$ฝSกสอนออกจากเขตผู$ฝSกสอน
และผู$ตัดสิน พิจารณาแล$วเห็นว#ามีเจตนา พูดหรือส#งสัญญาณ
ให$ผู$ตี ผู$ตัดสินจะลงโทษโดยปรับเปนการขอเวลานอกของ
ทีมฝTายรุก (หากใน inning นั้น ทีมฝTายรุกขอเวลานอกไป
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แล$วจะทําให$เปนการขอเวลานอกเกินสิทธิ์ ผู$ฝSกสอน
จะถูกไล#ออก จากการแข#งขัน)
7.5.3 ผู$ฝSกสอนประจําเบสจะปรึกษา พูดคุยหรือสื่อสารกับ สมาชิกทีมของ
ทีมตนเองเท#านั้น
7.5.4 ผู$ฝSกสอนที่อยู#ในเขตผู$ฝSกสอนมีอุปกรณ)ได$เฉพาะ สมุดบันทึกผล
ปากกาหรือดินสอ และอุปกรณ)ช#วยนับ (Indicator) อุปกรณ)ทั้งหมด
มีไว$เพื่อเก็บข$อมูลและ บันทึกผลการแข#งขันเท#านั้น
7.5.5 ผู$ฝSกสอนต$องไม#ใช$วาจาที่ไม#เหมาะสม และมีผลในทางลบต#อผู$เล#น
ผู$ตัดสินหรือผู$ชม
7.6 ผู$ตี
7.6.1 ผู$ตีต$องเข$าอยู#ในเขตผู$ตีภายในเวลา 10 วินาที หลังจาก ผู$ตัดสินเพลต
ขาน “เพลย)บอล”
7.6.2 หลังจากผู$ตีอยู#ในเขตผู$ตี ระหว#างการพิตช)แต#ละครั้งขณะที่
รับสัญญาณหรือฝSกซ$อมเหวี่ยงไม$ตี เท$าของผู$ตีต$องอยู#ภายในเขตผู$ตี
อย#างน$อยหนึ่งข$าง ข$อยกเว$น ผู$ตีสามารถออกจากเขตผู$ตีได$ในกรณี
ต#อไปนี้
7.6.2.1 ผู$ตีตีลูกบอลที่ถูก พิตช)มาเปนแฟร)บอลหรือฟาวล)บอล
7.6.2.2 ผู$ตีเหวี่ยงไม$ตี ทาสแล็ปฮิต หรือเหวี่ยงไม$ตีแล$วยั้งไว$
(check swing)
7.6.2.3 ผู$ตีถูกบังคับให$ออกจากเขตผู$ตีเนื่องจากลูกบอลที่ถูกพิตช)
มาอาจถูกผู$ตี
7.6.2.4 ไวลด)พิตช) หรือพาสต)บอล
7.6.2.5 มีการเล#น (พยายามทําเอาต)) ที่โฮมเพลต
7.6.2.6 ผู$ตัดสินขาน “ไทม)”
7.6.2.7 พิตเชอร)ออกจากเขตพิตเชอร)หรือแคตเชอร)ออกจากเขต
แคตเชอร)
7.6.2.8 หลังจากพิตเชอร)พิตช)เปน “บอล” 3 ครั้ง ลูกต#อมาพิตเชอร)
พิตช)มาเปน “สไตรค)” แต#ผู$ตีคิดว#าเปน “บอล”
7.7 ที่นั่งพักนักกีฬาทีมรุกก#อนพักอยู#ข$างสนามด$านเบสหนึ่ง ทีมรับก#อนพักอยู#ข$างสนาม
ด$านเบส 3
7.8 การส#งรายชื่อให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝSกสอนส#งใบแสดงลําดับการขึ้นตี (Lineup
card) ซึ่งระบุชื่อ หมายเลขเสื้อตําแหน#งที่เล#น รวมทั้งชื่อและหมายเลขเสื้อของผู$เล#นสํารองต#อผู$ตัดสิน
ก#อนกําหนดเวลาเริ่มการแข#งขันอย#างน$อย 15 นาที
7.9 กรรมการผู$ตัดสินให$อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันซอฟท)บอล
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ขอ 8 วิธีจัดการแขงขัน
8.1 ถ$ามีจํานวนทีมไม#เกิน 5 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้
8.1.1 ถ$ามีจํานวนทีม 3 ทีม แข#งขันแบบพบกันหมด 2 ครั้ง (double
round robin) นับคะแนน รวมทั้งหมดที่ได$ ทีมที่ได$คะแนนมากที่สุด
เปนอันดับที่ 1 คะแนนรองลงมาเปนอันดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
ถ$ามีทีมได$คะแนนเท#ากันให$พิจารณาจัดอันดับตามข$อ 10.4
8.1.2 ถ$ามีจํานวนทีม 4-5 ทีม แข#งขันแบบพบกันหมด (round robin)
ทีมที่ได$คะแนนเปนอันดับที่ 1 - 4 เข$าไปแข#งขันในรอบสุดท$าย
(Page system) โดยทีมที่ได$อันดับที่ 1 และ 2 แข#งขันกันเปนคู#แรก
และทีมที่ได$อันดับที่ 3 และ 4 แข#งขันกันเปนคู#ถัดไป ถ$ามีทีมได$
คะแนนเท#ากัน ให$พิจารณาจัดอันดับตามข$อ 10.4
8.2 ถ$ามีจํานวนทีม 6-8 ทีม จัดการแข#งขันรอบแรกเปน 2 สาย แข#งขันแบบพบกันหมด
ในสายคัดที่1 และ 2 ของแต#ละสายเข$าไปแข#งขันในรอบสุดท$าย (Page System) โดยทีมที่ได$อันดับที่
1 ของแต#ละสาย แข#งขันกันเปนคู#แรกและทีมที่ได$อันดับที่ 2 ของแต#ละสายแข#งขันกันเปนคู#ถัดไป ถ$า
มีทีมได$คะแนนเท#ากัน ให$พิจารณาจัดอันดับตามข$อ10.4
8.3 ถ$ามีจํานวนทีมมากกว#า 8 ทีมให$ขึ้นอยู#กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขัน
8.4 ทีมในรอบสุดท$ายที่ไม#ได$แข#งขันในนัดชิงชนะเลิศ ให$ได$อันดับ 3 ร#วมกัน
ขอ 9 อุปกรณ% และเครื่องแตงกายที่ใชในการแขงขัน
9.1 สนาม อุปกรณ)สนาม และลูกซอฟท)บอลที่ใช$ในการแข#งขันให$อยู#ในดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันซอฟท)บอล
9.2 นักกีฬาต$องสวมชุดแข#งขันที่เหมาะสม สีและแบบเดียวกันทั้งทีม มีหมายเลขที่
เห็นได$ชัดเจน และต$องสวมหมวกขณะที่เล#นเปนฝTายรับ
9.3 อุปกรณ)และเครื่องแต#งกายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข$อ 9.1 และ 9.2 ให$เปนไป
ตามข$อ 3 ของระเบียบนี้
ขอ 10 การนับคะแนนผลการแขงขัน
10.1 ทีมชนะได$ 2 คะแนน
10.2 ทีมแพ$ได$ 1 คะแนน ยกเว$น ทีมที่ถูกปรับเปนแพ$ ได$ 0 คะแนน
10.3 ถ$าทีมใดไม#พร$อมที่จะแข#งขันหลังจากกรรมการขาน LINE UP (ขานเริ่มการแข#งขัน)
แล$ว 15 นาที ถือว#าทีมนั้นถูกปรับเปนแพ$ และให$บันทึก ผลการแข#งขันทีมชนะเปน 7 ต#อ 0 runs
10.4 ในกรณีที่มีคะแนนเท#ากัน ให$พิจารณาจัดอันดับของทีมตามลําดับดังนี้
10.4.1 ถ$ามีทีมที่ได$คะแนนเท#ากัน 2 ทีม ให$ทีมที่ชนะในรอบนั้น เปนทีมที่ได$
อันดับดีกว#า
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10.4.2 ถ$ามีทีมที่ได$คะแนนเท#ากันมากกว#า 2 ทีม ให$จัดอันดับของทีมโดย
พิจารณาจํานวน runs ที่เสียทั้งหมดของคู#กรณีในรอบนั้น ทีมที่มี
จํานวน runs เสียน$อยกว#าถือเปนทีมที่มีอันดับดีกว#า
10.4.3 ถ$าจํานวน runs ที่เสีย ยังเท#ากันให$ใช$การจับสลากในการจัดอันดับ
ขอ 11 กําหนดการแขงขัน ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันซอฟท%บอลเป>นผูกําหนด
วัน เวลา และ สถานที่ ในการแขงขัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีเหตุจําเป>น
ขอ 12 ผูเขาแขงขันทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันควร หรือ
ผละออกจาก การแขงขันที่กําลังดําเนินอยูให “ปรับเป>นแพ” ในกรณีดังกลาว ให คณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันซอฟท%บอลรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี พิจารณาโทษตามขอ 26
แหงขอบังคับคณะ กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการแขงขันกีฬา สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41
พ.ศ. 2559
ขอ 13 การประทวงใหกระทําภายใน 1 ชั่วโมง หลังการแขงขันเสร็จสิ้น และใหเป>นไป
ตามขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 14 รางวัลการแขงขัน
14.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร
14.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร
14.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
14.4 เกียรติบัตร และโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น ชายและหญิง รวม 2 รางวัล
ขอ 15 ในกรณีที่มีป=ญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ซอฟท%บอล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝMายเทคนิคกีฬา เป>นผูวินิจฉัยชี้ขาด
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ขอ 16 ใหประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
(ผู$ช#วยศาสตราจารย) ดร.ศศิธร จ#างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559

