ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัด
การแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาเบสบอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล
ข้อ ๔ รุ่นอายุและประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ การแข่งขัน แบ่งเป็น ๑ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทีมชาย โดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๙ คน และไม่เกิน ๒๒ คน ในแต่ละรุ่นอายุ

๒

๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมให้พิจารณาจานวนเหรียญทอง
ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลาดับ ถ้าเหรียญรางวัลยังเท่ากัน ให้ครองถ้วย
รางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาเบสบอลยอดเยี่ยมประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี, ๑๖ ปี และ
๑๘ ปี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาจากนักกีฬาทีมที่ชนะเลิศ
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาเบสบอลยอดเยี่ยม ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี, ๑๖ ปี
และ ๑๘ ปี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดยพิจารณาจากทีมที่ชนะเลิศ
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
(๑) ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๑ ได้ตาแหน่ง ชนะเลิศ
(๒) ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๒ ได้ตาแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ ๑
(๓) ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๓ ได้ตาแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ ๒
๘.๒ มีจานวนทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ๖-๑๐ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ สาย
โดยวิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
จานวนทีม สาย A สาย B
๖
๓
๓
๗
๓
๔
๘
๔
๔
๙
๔
๕
๑๐
๕
๕
(๑) รอบแรก ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย ทีมที่ได้คะแนนรวม
อันดับ ๑ และอันดับ ๒ ของแต่ละสายไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
(๒) รอบรองชนะเลิศ ให้กาหนดคู่แข่งขัน ดังนี้
- ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๑ สาย A พบ ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๒ ของ B
- ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๒ ของ A พบ ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ ๑ ของ B

๓

(๓) รอบชิงชนะเลิศ
- ทีมชนะจากรอบรองชนะเลิศ ๒ ทีม เป็นคู่ชิงชนะเลิศ
- ทีมแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ๒ ทีม เป็นคู่ชิงลาดับที่ ๓
๘.๓ ที่พักนักกีฬา
ทีมรุกพักด้านเบส ๑ และทีมรับพักด้านเบส ๓ อนุญาตเฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ให้อยู่บริเวณที่พักทีม หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในที่พักของทีม และมี
การใช้วาจาไม่เหมาะสม หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเกมการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องรับผิดชอบกับการกระทาของบุคคลนั้น หากผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าการกระทาหรือ
การแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้ตัดสินจะพิจารณาไล่ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ออกไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในเกมนั้น
๘.๔ เริ่มการแข่งขัน
ก่อนการแข่งขัน ๕ นาที ผู้ตัดสินเชิญหัวหน้าทีมหรือผู้ฝึกสอนมาทาความเข้าใจ
และก่อนการแข่งขัน Inning (รอบ) ที่หนึ่ง ผู้ตัดสินอนุญาตให้ Pitcher ได้ฝึกซ้อมกับ Catcher ได้ไม่เกิน
๗ ครั้ง และในระหว่างเปลี่ยน Inning (รอบ) ผู้ตัดสินอนุญาตให้ Pitcher ฝึกซ้อม ได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือ
น้อยกว่า หากผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าทีมฝ่ายรับใช้เวลาในการลงสนามนานเกินความจาเป็น
๘.๕ ส่งรายชื่อนักกีฬา
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนให้ส่งรายชื่อนักกีฬาโดยระบุหมายเลข
ตาแหน่งที่เล่น หมายเลขเสื้อและรายชื่อผู้เล่นสารองต่อผู้ตัดสินก่อนกาหนดเวลาการแข่งขัน อย่างน้อย ๑๕ นาที
หากทีมใดลงแข่งขันไม่ครบ ๙ คน หรือไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันหลังจาก เลยเวลาที่กาหนดไว้ ๑๐ นาที ให้ปรับ
เป็นแพ้โดยให้ทีมที่ชนะผ่านได้คะแนน ๑๐ ต่อ ๐ Runs (คะแนน)
๘.๖ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬา
ต้องยอมรับและเคารพต่อคาตัดสินของผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
ไม่ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมที่มีผลในทางลบต่อผู้เล่น ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม
๘.๗ ผู้ฝึกสอน
(๑) ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หรือสวมชุดแข่งขันที่มี
สีเดียวกับสีของทีม รวมถึงการสวมรองเท้าที่เหมาะสม และต้องอยู่ภายในเขตผู้ฝึกสอนเท่านั้น
(๒) ผู้ฝึกสอนที่อยู่ในเขตผู้ฝึกสอนมีอุปกรณ์ได้เฉพาะสมุดบันทึกผล ปากกาหรือ
ดินสอ และอุปกรณ์ช่วยนับ (Indicator) อุปกรณ์มีไว้เพื่อเก็บข้อมูล และ บันทึกผลการแข่งขันเท่านั้น ข้อยกเว้น
ผู้ฝึกสอนออกจากเขตผู้ฝึกสอนได้ในกรณีต่อไปนี้
- ให้สัญญาณผู้วิ่งสไลด์
- ให้สัญญาณผู้วิ่งเคลื่อนไปข้างหน้า
- ให้สัญญาณผู้วิ่งกลับไปที่เบส
- เคลื่อนที่ให้พ้นจากการเล่น และไม่รบกวนการเล่นของผู้เล่นฝ่ายรับ
๘.๘ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจนทาให้การแข่งขันต้องหยุดหรือเลื่อนไปเป็นเหตุให้เวลาของ
การแข่งขันไม่เพียงพอ ให้ผู้ตัดสินคงผลการแข่งขัน มอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
ร่วมกัน แล้วแจ้งให้ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของทีมทราบต่อไป
๘.๙ หากทั้งสองทีมได้แข่งขันไปแล้วตั้งแต่ ๕ รอบ (Inning) สมบูรณ์ ให้ถือว่า
การแข่งขันสมบูรณ์ โดยพิจารณาการผลการแข่งขันถึง Inning สุดท้ายที่สมบูรณ์ หากทั้งสองทีมยังแข่งขัน
ไม่ครบ ๕ Inning ให้ปฏิบัติตามข้อ ๘.๙

๔

๘.๑๐ หากจบการแข่งขันแล้วผลคะแนนเสมอกัน ให้ทาการแข่งขันต่อในรูปแบบรอบ
พิเศษ ( X-Tra Inning ) จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะ โดยให้ผู้ฝึกสอนดาเนินการ ดังนี้ ให้ผู้ฝึกสอนเลือกผู้เล่น
ที่มีรายชื่อในใบลาดับการตีไปยืนที่เบส ๑ และเบส ๒ ตัวอย่างเช่น ผู้ฝึกสอนเลือกลาดับที่ ๔ ยืนที่เบส ๒ ลาดับ
ที่ ๕ ยืนที่เบส ๑ คนตีคนต่อไปคือลาดับที่ ๖ และลาดับที่ ๗ ตามใบลาดับการตี
๘.๑๑ เวลาการแข่งขัน
(๑) การจัดแข่งแบบพบกันหมดให้แข่งขัน ๙ Inning (รอบ) จากัดเวลา ๒ ชั่วโมง
๓๐ นาที (แข่งขันเต็มเวลา)
(๒) การจัดแข่งแบบแบ่งสายตั้งแต่รอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศให้แข่งขัน ๙ รอบ
(Inning) จากัดเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที (แข่งขันเต็มเวลา) สาหรับรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขัน ๙ Inning (รอบ)
ไม่จากัดเวลา
๘.๑๒ การให้คะแนนและการสิ้นสุดการแข่งขัน
(๑) ทีมชนะ
ได้ ๓ คะแนน
(๒) ทีมแพ้
ได้ ๑ คะแนน
(๓) ทีมชนะผ่าน ได้ ๒ คะแนน จานวน Runs (คะแนน) ที่ชนะ ๑๐ ต่อ ๐
Runs (คะแนน) สาหรับทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้เนื่องจากไม่มาทาการแข่งขันได้ ๐ คะแนน
(๔) Inning (รอบ) ที่ ๓ - Inning (รอบ) ที่ ๔ ถ้าทีมใดมีคะแนนนาคู่แข่งขันตั้งแต่
๒๐ Runs (คะแนน) ขึ้นไป ให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด
(๕) Inning (รอบ) ที่ ๕ - Inning (รอบ) ที่ ๖ ถ้าทีมใดมีคะแนนนาคู่แข่งขันตั้งแต่
๑๕ Runs (คะแนน) ขึ้นไป ให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด
(๖) Inning (รอบ) ที่ ๗ ขึ้นไป ถ้าทีมใดมีคะแนนนาคู่แข่งขันตั้งแต่ ๑๐ Runs
(คะแนน) ขึ้นไปให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด
(๗) ในกรณีทีมได้คะแนนรวมเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งมี
อันดับดีกว่าโดยพิจารณาดังนี้
- ทีมได้คะแนนรวมเท่ากัน ๒ ทีม ให้พิจารณาผลการแพ้ชนะตามกฎ
(Head To Head) ของการแข่งขันที่ผ่านมาให้ทีมที่ชนะในรอบนั้นได้ อันดับดีกว่า ทีมที่แพ้เป็นอันดับรองลงมา
- ทีมได้คะแนนรวมเท่ากันมากกว่า ๒ ทีม จัดอันดับของทีม โดยพิจารณา
จานวน Runs (คะแนน) ที่ได้ในการแข่งขันทุกเกมรวมกัน คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจานวน Runs (คะแนน)
ที่เสียทั้งหมดในรอบนั้น ทีมที่ได้เปอร์เซ็นต์มากกว่า เป็นทีมที่ได้อันดับดีกว่า ทีมที่ได้เปอร์เซ็นต์มากเป็นอันดับ
สอง ได้อันดับรองลงมาลดหลั่นตามลาดับ (คิดทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม และมีหมายเลขตรงกับที่ระบุไว้ในใบสมัคร
เข้าแข่งขัน โดยกาหนดเครื่องแต่งกายแต่ละทีมมี ๒ ชุด คือ สีอ่อน (ทีมรับ) และสีเข้ม (ทีมรุก) ทั้งนี้เครื่อง
แต่งกายต้องไม่ขัดต่อกติกาของสมาคมกีฬาเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันเป็นอุปกรณ์แข่งขันที่สมาคมเบสบอลแห่งประเทศไทย
ให้การรับรอง
(๑) ลูกเบสบอลแบบยางให้ใช้ในการแข่งขันในรุ่นอายุ ๑๔ ปี, ๑๖ ปี
(๒) ลูกเบสบอลแบบหนังให้ใช้ในการแข่งขันในรุ่นอายุ ๑๘ ปี

๕

(๓) ไม้ตีสาหรับใช้ในการแข่งขัน กาหนดให้ใช้ไม้ตีที่ทาจากโลหะหรือทาจากไม้ก็ได้
และอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐.๒.๑ และข้อ ๑๐.๒.๒ ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง และต้องไม่ขัด
ต่อกติกาการแข่งขันกีฬาเบสบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

