
ระเบียบการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ  จังหวัดระนอง 
 ****************** 

1. สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายกสมาคม   พลเอกอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค 
เลขาธิการ    นาวาเอกปกครอง มนธาตุผลิน 
สถานท่ีติดต่อ  สนามเทพหัสดิน กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2215-3839, 0-2612-4674  
โทรสาร 0-2214-1712 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานฝ่ายรักบี้ฟุตบอลของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ    รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ       กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ       กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง       กรรมการและเลขานุการ 
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ   กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค  ประกอบด้วย 
ผู้แทนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬารักบี้ฟุตบอล กรรมการ 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีมท่ีเข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี) กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง กรรมการและเลขานุการ 
 

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลของสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติซึ่งกรรมสัมปาทิกสภาของสมาคม

กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศให้ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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4.3 ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการจัดการแข่งขันของสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ต้องมีอัฒจันทร์

อย่างน้อย 1 ด้านจ านวน 1สนาม 
 

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
5.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

และคงอายุนักกีฬาไว้ไม่เกิน 19 ปี 
5.2  นักกีฬาทีมชาติมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้โดยให้ผู้เข้าแข่งขันท่ีเคยติดทีมชาติในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ 

กีฬาซีเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลกการแข่งชันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 
คนระดับโลก (World Series) เข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ไม่เกินจ านวนตามข้อ 7 

5.3  จังหวัดท่ีสมัครเข้าแข่งขันประเภท 7 คน ชายต้องเป็นจังหวัดท่ีผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขันประเภท 
15 คน เท่านั้น 

5.4 นักกีฬาทุกคนต้องสวมฟันยางลงท าการแข่งขันเท่านั้น 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
6.1 ประเภท 15 คน (ชาย) 
6.2 ประเภท 7 คน (ชาย) 
6.3 ประเภท 7 คน (หญิง) 
 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่ 
  ระดับภาค 
     ประเภท 15 คน 

- ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 32 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน 
  ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน 
- ให้นักกีฬาทีมชาติมีสิทธิส่งรายช่ือเข้าแข่งขันได้จังหวัดละไม่เกิน 8 คน และสามารถลงท าแข่งขันได้  ไม่เกิน 5 คน 
- การแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 23 คนส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีก 3 คน และต้อง      
   ไม่ใส่ชุดแข่งขันที่เหมือนกับผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 23 คน ท่ีลงแข่งขันในแต่ละครั้ง 

ประเภท 7 คน 
- ประเภท 7 คน หญิง ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกนิ 16 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 3 คน ประกอบด้วย  
   ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน 
- ให้นักกีฬาทีมชาติมีสิทธิส่งรายช่ือเข้าแข่งขันได้จังหวัดละไม่เกิน 5 คน และสามารถลงท าแข่งขัน         
  ไม่เกิน 3 คน 

ระดับชาติ 
      ประเภท 15 คน 

- ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 26 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน  
  ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน 
- ให้นักกีฬาทีมชาติมีสิทธิส่งรายช่ือเข้าแข่งขันได้จังหวัดละไม่เกิน 8 คน และสามารถลงท าแข่งขัน ได้ไม่เกิน 5 คน 
- การแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 23 คนส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีก 3 คน และต้องไม่ 
  ใส่ชุดแข่งขันที่เหมือนกับผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 23 คนท่ีลงแข่งขันในแต่ละครั้ง 
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ประเภท 7 คน 
- ประเภท 7 คน ชาย ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน โดยใช้รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ประเภท 15 คน 

เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน 
- ประเภท 7 คน หญิง ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 3 คน 

ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน 
- ให้นักกีฬาทีมชาติมีสิทธิส่งรายช่ือเข้าแข่งขันได้จังหวัดละไม่เกิน 5 คน และสามารถลงท าแข่งขันไม่    
  เกิน 3 คน ท้ังประเภททีมชายและประเภททีมหญิง 

 
8. หลักเกณฑ์และวิธีจัดการแข่งขัน 

8.1 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ประเภท 15 คน 
8.1.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 32 คน 
8.1.2 ให้สิทธิ์ จังหวัดชนะเลิศครั้งท่ีแล้ว และจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ          

ครั้งท่ี 33 ไม่ต้องท าการแข่งขันในรอบคัดเลือก แต่ต้องสมัครและส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันให้แก่
เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ตามวัน เวลาท่ีเจ้าภาพก าหนดไว้ แต่หากทีมหนึ่งทีมใด
ข้างต้นไม่ส่งถือว่าจังหวัดนั้นสละสิทธิ ให้พิจารณาคัดเลือกจากข้อ 8.1.4.4 

8.1.3 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 26 คน ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม และหลังจากยืนยันรายช่ือผู้เข้าแข่งขันท่ีจะลงท าการ
แข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

8.1.4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 จังหวัดชุมพร - ระนอง จะพิจารณาทีมเข้าเข้าแข่งขัน
จ านวน 12 ทีม ซึ่งประกอบด้วย  

   - ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ (จังหวัดระนอง) และทีมท่ีชนะเลิศกีฬาเยาวชน  
                     แห่งชาติ ครั้งท่ี 32  
   - ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการคัดเลือกจาก 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวมเป็น 12 ทีม  
 8.1.4.1 ให้ท าการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ เข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33  
   โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 ภาค แต่ละภาคคัดทีมเข้ารอบ 2 ทีมซึ่งให้แต่ละภาค

  จัดการแข่งขัน ดังนี้ 
   - ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 ทีมให้แต่ละภาคจัดการ
    แข่งขันแบบพบกันหมดในภาค ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และท่ี 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น
    ตัวแทนจังหวัดของภาคนั้น  
 8.1.4.2 ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สายแต่ละ

  สายแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และท่ี 2 ของแต่ละสายให้เข้าแข่งขัน
  รอบรองชนะเลิศ โดยให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

  - ท่ี 1 สายเอ พบท่ี 2 สายบ ี
  - ท่ี 1 สายบี พบท่ี 2 สายเอ 
  - ทีมชนะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของภาค 

 8.1.4.3 ในรอบคัดเลือก หากภาคหนึ่งภาคใดมีจังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีมให้เข้ารอบ
           โดยไม่ต้องคัดเลือก 
8.1.4.4 หากจังหวัดชนะเลิศครั้งท่ีแล้ว หรือจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ หรือภาคหนึ่งภาคใด   
           ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้สมาคมรักบี้ฟุตบอลฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
           เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ โดยคิดจาก 
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           จ านวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากท่ีสุด หากจ านวนทีมเท่ากันให้พิจารณาอันดับท่ี 3  
           ของแต่ละภาคว่าทีมไหนมีศักยภาพดีกว่ากัน 

  8.1.4.5 หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ   
                  เป็นผู้พิจารณา ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขัน 
                  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

8.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภท 7 คนหญิง 
8.2.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 16 คน  
8.2.2 ให้สิทธิ์ จังหวัดชนะเลิศครั้งท่ีแล้ว และจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ          

ครั้งท่ี 33 ไม่ต้องท าการแข่งขันในรอบคัดเลือก แต่ต้องสมัครและส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันให้แก่
เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ตามวัน เวลาท่ีเจ้าภาพก าหนดไว้ แต่หากทีมหนึ่งทีมใด
ข้างต้นไม่ส่งถือว่าจังหวัดนั้นสละสิทธิ ให้พิจารณาคัดเลือกจากข้อ 8.2.4.4 

8.2.3 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม และหลังจากยืนยันรายช่ือผู้เข้าแข่งขันท่ีจะลงท าการ
แข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

8.2.4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 จังหวัดชุมพร - ระนอง จะพิจารณาทีมเข้าเข้าแข่งขัน
จ านวน 12 ทีม ซึ่งประกอบด้วย  

   - ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ (จังหวัดระนอง) และทีมท่ีชนะเลิศกีฬาเยาวชน 
                     แห่งชาติ ครั้งท่ี 32  
   - ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการคัดเลือกจาก 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวมเป็น 12 ทีม  
  8.2.4.1 ให้ท าการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ เข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33  
   โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 ภาค แต่ละภาคคัดทีมเข้ารอบ 2 ทีมซึ่งให้แต่ละภาค

  จัดการแข่งขัน ดังนี้ 
   - ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 ทีมให้แต่ละภาคจัดการ
    แข่งขันแบบพบกันหมดในภาค ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และท่ี 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น
    ตัวแทนจังหวัดของภาคนั้น  
 8.2.4.2 ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สายแต่ละ

  สายแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และท่ี 2 ของแต่ละสายให้เข้าแข่งขัน
  รอบรองชนะเลิศ โดยให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

  - ท่ี 1 สายเอ พบท่ี 2 สายบ ี
  - ท่ี 1 สายบี พบท่ี 2 สายเอ 
  - ทีมชนะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของภาค 

 8.2.4.3 ในรอบคัดเลือก หากภาคหนึ่งภาคใดมีจังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีมให้เข้ารอบ
           โดยไม่ต้องคัดเลือก 
8.2.4.4 หากจังหวัดชนะเลิศครั้งท่ีแล้ว หรือจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ หรือภาคหนึ่งภาคใด   
           ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้สมาคมรักบี้ฟุตบอลฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
           เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ โดยคิดจาก 
           จ านวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากท่ีสุด หากจ านวนทีมเท่ากันให้พิจารณาอันดับท่ี 3  
           ของแต่ละภาคว่าทีมไหนมีศักยภาพดีกว่ากัน 

 8.2.4.5 หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  
                  เป็นผู้พิจารณาท้ังนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขัน 
                  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 



5 
 

8.3 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก 12 ทีม ในการจัดการแข่งขันทั้งประเภท 15 คน และ 7 คน ให้จัดการแข่งขัน 
     เป็นไปตามระเบียบของสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ (International Rugby Board) รอบแรก ดังนี้   

8.3.1  ให้แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ สายละ 3 ทีม โดยการจับฉลาก ทีมท่ีชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งท่ีผ่านมา เป็นทีมยืนในสายเอ ทีมรองชนะเลิศครั้งท่ีแล้วต้องชนะเลิศในรอบคัดเลือกของภาค
เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิเป็นทีมยืนในสายดี เจ้าภาพจัดการแข่งขันมีสิทธิเลือกเข้าสายหนึ่งสายใดได้   
ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1- ท่ี 2 ของสาย เข้าแข่งขันรอบสอง 
รวมเป็น 8 ทีม 

 ต้ังแต่รอบสองเป็นต้นไป ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้ 
-ทีมอันดับ 1 ของสายเป็นทีมยืน 
-ทีมอันดับ 2 ของสายจับฉลากเข้า 
-ทีมท่ีอยู่สายเดียวกันในรอบแรกห้ามอยู่ในสายเดียวกันในรอบท่ีสอง 
 

 
  ท่ี 1 สาย 
   
  ที 2สาย 
 
  ท่ี 1 สาย 
   
  ท่ี 2 สาย 
      
  ท่ี 1 สาย 
  
  ท่ี 2 สาย 
 
  ท่ี 1 สาย 
   
  ท่ี 2 สาย 

 
 

8.4การแข่งขันแบบพบกันหมด 
8.4.1 ให้ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน 
8.4.2 ทีมท่ีมีคะแนนรวม ตามข้อ 8.3.1 เท่ากันในแต่ละสายจะต้องพิจารณาให้ทีมหนึ่งทีมใดเข้าแข่งขัน 
       รอบต่อไป ให้พิจารณาเฉพาะคู่กรณีดังนี้ 

- ให้นับผลต่างแต้มได้ ลบแต้มเสีย ทีมใดมีผลต่างดีกว่าให้ถือทีมนั้นชนะ 
- ถ้าผลต่างของแต้มได้และแต้มเสียเท่ากันให้นับจ านวนทรัยท่ีท าได้ทีมใดท าทรัยมากกว่าให้ถือทีม

นั้นชนะ 
- ถ้าจ านวนทรัยท่ีท าได้เท่ากัน ให้นับจ านวนประตูท่ีท าได้ทีมใดท าประตูมากกว่าให้ถือทีมนั้นชนะ 
- ถ้าจ านวนประตูท่ีท าได้เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 



6 
8.5 การแข่งขันรอบแพ้คัดออก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 

8.5.1 เมื่อหมดเวลาการแข่งขันเวลาปกติแล้วผลยังคงเสมอกัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
ประเภท 15 คน 

8.5.1.1 ให้ต่อเวลาการแข่งขันอีกครึ่ง ๆ ละ 15 นาที ไม่มีการพักระหว่างครึ่งทีมท่ีท าคะแนนได้   
           ก่อนในระหว่างการแข่งขันช่วงต่อเวลานี้ให้ยุติการแข่งขันทันทีและถือว่าทีมนั้นเป็นทีม 
           ชนะ (Golden Try)  

            8.5.2 เมื่อหมดเวลาท่ีต่อแล้วผลยังเสมอกันอยู่ ให้ผลัดกันเตะลูกตั้งเตะ (Place Kick) 5 จุด เปล่ียนประตู  
                   เพื่อหาทีมชนะ ดังนี้ 

8.5.2.1 ให้ผู้ตัดสินเรียกผู้เล่นท่ีมีสิทธิเตะลูกพร้อมเปล่ียนประตูทีมละ 5 คนเข้านั่ง ณ บริเวณจุด
กลางสนาม 

8.5.2.2 ผู้ท่ีมีสิทธิเตะเปล่ียนประตูคือผู้ท่ีเข้าแข่งขันที่อยู่ในสนามการเล่นในขณะนั้นเท่านั้นผู้ท่ีถูก
ออกจากสนามหรืออยู่ในช่วงลงโทษนั่งพักข้างสนาม (Sin Bin) ไม่มีสิทธิเตะเปล่ียนประตู 

8.5.2.3 ผู้เล่นส่วนท่ีเหลือให้นั่งอยู่ในบริเวณสนามส่วนท่ีไม่ได้ใช้ในการเตะเปล่ียนประตู 
8.5.2.4 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละทีมส่งรายช่ือผู้ท่ีจะเตะเปล่ียนประตู 5 คนแรกและ

ก าหนดว่าจะให้ผู้ใดเตะเปล่ียนเป็นคนท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 และคนท่ี 5 ตามล าดับ หากยัง
เสมอกันให้ ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนก าหนดผู้เตะชุดต่อไปอีกชุดละ 5 คน ซึ่งรายช่ือจะ
ซ้ าจากเดิมไม่ได้ และเรียงล าดับการเตะตามจุด ท่ีก าหนดให้ในข้อ 8.5.2.6.1 – 8.5.2.6.5  

8.5.2.5 ให้ผู้ตัดสินท าการเส่ียง ทีมท่ีชนะการเส่ียงเป็นผู้เลือก 
8.5.2.6 ให้เริ่มเตะลูกพร้อมเปล่ียนประตู ณ จุดท่ีก าหนดตามล าดับท้ัง 5 ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

8.5.2.6.1 ผู้ท่ีเตะคนแรกเตะ ณ จุดกึ่งกลางบนเส้น 22 เมตร 
8.5.2.6.2 ผู้ท่ีเตะคนท่ีสองเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านซ้ายของประตูห่างจากเส้น

ออกข้างสนาม 15 เมตร 
8.5.2.6.3 ผู้ท่ีเตะคนท่ีสามเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านขวามือของประตูห่างจากเส้น

ออกข้างสนาม 15 เมตร 
8.5.2.6.4 ผู้ท่ีเตะคนท่ีส่ีเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านซ้ายของประตูห่างจากเส้นออก

ข้างสนาม 5 เมตร 
8.5.2.6.5 ผู้เตะคนท่ีห้าเตะบนเส้น 22 เมตร ณจุดด้านขวามือของประตูห่างจากเส้นออก

ข้างสนาม 5 เมตร 
8.5.2.6.6 ให้ท าการเตะสลับกันฝ่ายละครั้งตามจุดท่ีก าหนดจนครบฝ่ายละ 5 คน 
8.5.2.6.7 หากทีมใดเตะเปล่ียนประตูได้มากกว่าให้ถือว่าทีมนั้นเป็นทีมชนะ 
8.5.2.6.8 หากยังเสมอกันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนทีมก าหนดผู้เตะชุดต่อไปอีกชุด

ละ 5 คน ซึ่งรายช่ือจะซ้ าจากเดิมไม่ได้และเรียงล าดับการเตะตามจุดท่ี
ก าหนดให้ในข้อ 8.5.2.6.1 โดยในครั้งนี้ถ้าผู้เล่นทีมใดเตะเปล่ียนประตูเข้าและ
ผู้เล่นอีกทีมหนึ่งเตะไม่เข้าให้ถือว่าทีมท่ีผู้เล่นเตะเข้าเป็นผู้ชนะ (Golden 
Goal)  

8.5.3 ในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ถือว่าได้ต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
ประเภท 7 คน 
8.6 เมื่อหมดเวลาการแข่งขันเวลาปกติแล้ว ผลยังคงเสมอกัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

8.6.1 ให้ต่อเวลาการแข่งขันอีกครึ่ง ๆ ละ 5 นาที ไม่มีการพักระหว่างครึ่งทีมท่ีท าคะแนนได้ก่อนใน
ระหว่างการแข่งขันช่วงต่อเวลานี้ให้ยุติการแข่งขันทันทีและถือว่าทีมนั้นเป็นทีมชนะ 
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8.6.2 เมื่อหมดเวลาท่ีต่อแล้วผลยังเสมอกันอยู่ ให้ด าเนินการเตะเปล่ียนประตู ตามข้อ 8.5.2 โดยให้ผู้เข้า

แข่งขันเตะเปล่ียนประตูชุดละ 3 คน ให้ผลัดกันเตะลูกพร้อม (Drop Kick) 3 จุด ตามข้อ 
8.5.2.6.1 8.5.2.6.2 และ 8.5.2.6.3 เท่านั้น 

8.6.3 ในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ถือว่าได้ต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
8.7 เวลาในการแข่งขัน 

8.7.1 ประเภท 15 คน ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 70 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 35นาที หยุดพัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที 

8.7.2 ประเภท 7 คน ให้ใช้เวลาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 7 นาทีจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
หยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 2 นาที 

8.8 การเปล่ียนผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน 
8.8.1 ประเภท 15 คน ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปล่ียนตัวได้ไม่เกิน 8 คน 
8.8.2 ประเภท 7 คน ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปล่ียนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 
8.8.3  ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีเปล่ียนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันในนัดนั้นอีกไม่ได้ยกเว้นแต่ท่ี

ก าหนดไว้ในกติกาการแข่งขัน 
 

9. เคร่ืองแต่งกาย 
ให้แต่ละทีมมีเส้ือแข่งขัน 2 ชุด ต่างสีกันและให้ระบุชุดแข่งขันประจ าทีมในเอกสารการสมัครเพื่อท าการ

ลงทะเบียนลิขสิทธิ์ของทีมนั้นๆในกรณีท่ีมีชุดแข่งขันของทีมคู่แข่งขันคล้ายกันจะให้สิทธิ์ทีมท่ีมีช่ือข้างหน้าในตาราง
การแข่งขันใช้เส้ือประจ าทีมชุดท่ี 1 ตามท่ีลงทะเบียนไว้ส่วนคู่แข่งขันให้ใช้เส้ือประจ าทีมชุดท่ี 2 ตามท่ีลงทะเบียน
ไว้หรือใช้เส้ือส ารองจากฝ่ายจัดการแข่งขันและถือเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการทีมแต่ละทีมในการเตรียมเส้ือทีมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีสีเส้ือคล้ายกัน 

 
10. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย 
หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

ประเภท 15 คน 
11.1 ต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาดูแลและควบคุมทีมให้

ปฏิบัติตามระเบียบ ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง 
11.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือเจ้าหน้าท่ีทีม มารับเอกสารการส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันพร้อมใบเปล่ียนตัวกับ

เจ้าหน้าท่ีทะเบียน และให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน
และยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีทะเบียน ณ สนามแข่งขัน ก่อนแข่งขัน 30 นาที 
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11.3 เครื่องแต่งกายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นสีเดียวกันตามท่ีแจ้งในทะเบียนการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน 15 คน

แรก ต้องใส่หมายเลขเส้ือ 1 – 15 เท่านั้น ตามต าแหน่งสากลพร้อมสวมถุงเท้ายาวเท่านั้นโดยเส้ือ
แข่งขัน อกซ้ายต้องมีตราจังหวัดและด้านหลังต้องมีช่ือจังหวัดเป็นภาษาไทยเท่านั้น  

11.4 การแข่งขันทุกครั้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจบัตรประจ าตัวนักกีฬา (AD Card) ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคน หากผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจ าตัวนักกีฬา จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นลงท าการแข่งขันในนัดนั้น และ
หากทีมหนึ่งทีมใดผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจ าตัวนักกีฬา จนไม่สามารถท าการแข่งขันในนัดนั้นได้ ให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในวันนั้น แต่ยังคงมีสิทธิเข้าแข่งขันในวันต่อไปตามปกติและให้ยกเลิก
การนับแต้มได้แต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมนั้นๆ ท้ังหมดกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน 
ให้ตัดสิทธิทีมท่ีแข่งขันไม่ครบตามก าหนดก่อนแล้วให้ทีมท่ีเหลือตัดสินด้วยการเส่ียง 

11.5 จังหวัดใดท่ีสมัครเข้าแข่งขันแล้ว จะต้องน าทีมไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ เมื่อพ้น
เวลาท่ีก าหนดไว้ 10 นาที และยังมีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ 12 คนให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันใน
วันนั้น แต่ยังคงมีสิทธิเข้าแข่งขันในวันต่อไปตามปกติและให้ยกเลิกการนับแต้มได้แต้มเสียของทุกทีมใน
รอบของการแข่งขันกับทีมนั้นๆ ท้ังหมดกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิทธิทีมท่ีเข้าแข่งขันไม่ครบ
ตามก าหนดก่อนแล้วให้ทีมท่ีเหลือตัดสินด้วยการเส่ียง 

11.6 ทีมใดไม่ลงแข่งขันตาม เวลา ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้หรือผละจากการแข่งขันท่ีก าลังด าเนินอยู่ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน ถือว่าทีมนั้นๆ ผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมท่ีกระท าผิดนั้นเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน
โดยยกเลิกการนับแต้มได้แต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมนั้นๆ ท้ังหมดและให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาโทษ ตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับ 

11.7 ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้เล่นส ารองต้องนั่ งอยู่ในท่ี
ก าหนดไว้ และไม่มีสิทธิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ผู้ตัดสินอนุญาตโดยเข้าได้ไม่เกิน  3 คน ซึ่งต้องไม่แต่ง
กายเหมือนกับผู้เข้าแข่งขันหรือใส่เส้ือท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้และจะไม่อนุญาต
ผู้อื่นท่ีไม่มีบัตรประจ าตัว (AD Card) ส าหรับการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลมานั่งในท่ีส ารองของนักกีฬา 

11.8 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขันหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาท่ีดี    โดยผู้
ตัดสินมีค าส่ังให้ออกจากการแข่งขันให้ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันนั้นไม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดย
อัตโนมัติท้ังนี้อาจจะถูกเพิ่มโทษได้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยให้นับ
ต่อเนื่องในทุกประเภทของการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีช่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

11.9 ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้งหากทีมหนึ่งทีมใดหรือเจ้าหน้าท่ีหรือนักกีฬาของทีมนั้นไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้และประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ี หรือไม่สามารถควบคุมดูแลหรือขาดมารยาทอันดีงาม
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน หากมีการตักเตือนแล้วและเจ้าหน้าท่ีและนักกีฬาของ
ทีมไม่ปฏิบัติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพิจารณาโทษและรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ทราบต่อไป 

11.10 การเปล่ียนตัวนักกีฬาทุกครั้งต้องให้นักกีฬาน าใบเปล่ียนตัวมาพบเจ้าหน้าท่ีทะเบียนโดยจะมีผู้ตัดสิน
ส ารองน านักกีฬาไปท่ีเปล่ียนตัวหากไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดจะไม่อนุญาตให้เปล่ียนตัว 

11.11 การให้น้ านักกีฬาระหว่างแข่งขันอนญุาตให้ท่ีเส้นข้างขอบสนามเท่านั้นกรณีมีนักกีฬาบาดเจ็บ จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีให้น้ าของทีมเข้าสนามได้ไม่เกิน 3 คน แต่ต้องไม่แต่งกายเหมือนกับ    
ผู้เข้าแข่งขันหรือใส่เส้ือท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้ และไม่สวมรองเท้าแตะ 

ประเภท 7 คน 
11.12 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 14 คน ตามแบบท่ีก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าท่ีทะเบียน       

ณ สนามแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีมประเภท 7 คน และไม่มีสิทธิเปล่ียนแปลงรายช่ือได้อีกไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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11.13 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายลงเล่นตามแบบท่ีแจ้งไว้โดยมีหมายเลขเส้ือด้านหลังให้เห็นเด่นชัด หากผู้เข้า

แข่งขันคนใดมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขเส้ือต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทราบทุกครั้ง
ด้วย และต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันทุกคนตามท่ีได้แจ้งในทะเบียนรายช่ือ และต้องสวมถุงเท้า
ยาวเท่านั้น 

11.14 การแขง่ขันทุกครั้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจบัตรประจ าตัวนักกีฬา (AD Card) ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคน หากผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจ าตัวนักกีฬา จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นลงท าการแข่งขันในนัดนั้น และ
หากทีมหนึ่งทีมใดผู้เข้าแข่งขันไม่บัตรประจ าตัวนักกีฬา จนไม่สามารถท าการแข่งขันในนัดนั้นได้ ให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในวันนั้น แต่ยังคงมีสิทธิเข้าแข่งขันในวันต่อไปตามปกติและให้ยกเลิกการ
นับแต้มได้แต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมนั้นๆ ท้ังหมดกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้
ตัดสิทธิทีมท่ีเข้าแข่งขันไม่ครบตามก าหนดก่อนแล้วให้ทีมท่ีเหลือตัดสินด้วยการเส่ียง 

11.15 จังหวัดใดท่ีสมัครเข้าแข่งขัน จะต้องไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ ถ้าไม่ไปแข่งขัน
ตามก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ถือว่าทีมนั้นๆผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมท่ีกระท าผิดเป็นแพ้
ตลอดการแข่งขันให้ยกเลิกการนับแต้มได้และแต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมนั้น ๆ 
ท้ังหมด และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับฯ 

11.16 ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้เล่นส ารองต้องนั่งอยู่ในท่ี
ก าหนดไว้ และไม่มีสิทธิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ผู้ตัดสินอนุญาตโดยเข้าได้ไม่เกิน  3 คน ซึ่งต้องไม่แต่ง
กายเหมือนกับผู้เล่นหรือใส่เส้ือท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้และจะไม่อนุญาตผู้อื่นท่ีไม่
มีบัตรประจ าตัว (AD Card) ส าหรับการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล มานั่งในท่ีส ารองของนักกีฬา 

11.17 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีถูกผู้ตัดสินเชิญออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลท าผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ลง
แข่งขันตลอดการแข่งขันและให้ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นไม่ให้ลงแข่งขันในประเภท 15 คน ในการ
แข่งขันครั้งต่อไปของประเภท 15 คน อีก 1 ครั้ง ท้ังนี้อาจจะถูกเพิ่มโทษได้ จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

11.18 การเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขันทุกครั้งต้องให้มาพบเจ้าหน้าท่ีทะเบียนพร้อมบัตรประจ าตัว (AD Card) โดย
จะมีผู้ตัดสินส ารองน าผู้เข้าแข่งขันไปท่ีเปล่ียนตัวหากไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดจะไม่อนุญาตให้เปล่ียนตัว 

11.19 ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้งหากทีมหนึ่งทีมใดหรือเจ้าหน้าท่ีหรือนักกีฬาของทีมนั้น ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้และประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ี หรือไม่สามารถควบคุมดูแลหรือขาดมารยาทอันดีงาม
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขันหากมีการตักเตือนแล้วเจ้าหน้าท่ีและนักกีฬาไม่ปฏิบัติ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะพิจารณาโทษและรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 

11.20 การให้น้ านักกีฬาระหว่างแข่งขันอนญุาตให้ท่ีเส้นข้างขอบสนามเท่านั้นกรณีมีนักกีฬาบาดเจ็บ จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีให้น้ าของทีมเข้าสนามได้ไม่เกิน 3 คน แต่ต้องไม่แต่งกายเหมือนกับ    
ผู้เข้าแข่งขันหรือใส่เส้ือท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้ และไม่สวมรองเท้าแตะ 

 
12. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
 คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ  อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
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13. การประชุมผู้จัดการทีม 

ผู้จัดการทีมต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีเจ้าภาพก าหนดและแต่งกายสุภาพ หากไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องยอมรับมติในท่ีประชุมทุกกรณี และไม่มีสิทธิประท้วงในทุกกรณี ท้ังนี้ กกท.          
ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอ 
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 

 

14. ลูกรักบี้ที่ใช้ในการแข่งขัน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ต้องไม่

ขัดกับกติกาการแข่งขันที่ก าหนดไว้ 
 

15. การประท้วง 
15.1 การประท้วงท่ีเกี่ยวกับเทคนิคการกีฬาให้ผู้จัดการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงิน

ประกัน 3,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นับต้ังแต่หมดเวลาการแข่งขันเงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อการ
ประท้วงเป็นผลส าเร็จ 

15.2 การประท้วงท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 

16. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550      

โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมจะได้รับประกาศนียบัตร และผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้ 
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร 
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 

 

17. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน 3 รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน 54 เหรียญ   ประกาศนียบัตร 64 ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน 54 เหรียญ   ประกาศนียบัตร 64 ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน 108 เหรียญ ประกาศนียบัตร 128 ใบ 
  - ส าหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ท่ีได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, 
นักกายภาพ ตามระเบียบท่ีก าหนด 

 

18. รางวัลนักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณารางวัลดีเด่น ให้แก่ 
18.1 นักกีฬาดีเด่นชาย ประเภท 15 คน จ านวน 1 รางวัล 
18.2 นักกีฬาดีเด่นชาย ประเภท 7 คน จ านวน 1 รางวัล 
18.3 นักกีฬาดีเด่นหญิง ประเภท 7 คน จ านวน 1 รางวัล 
18.4 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย ประเภท 15 คน จ านวน 1 รางวัล 
18.5 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย ประเภท 7 คน จ านวน 1 รางวัล 
18.6 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง ประเภท 7 คน จ านวน 1 รางวัล 

      โดยนักกีฬา และผู้ฝึกสอนดีเด่น จะได้รับโล่และประกาศนียบัตร 
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หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้  
                ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท.เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

19. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาดีเด่น 
    ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และนักกีฬาดีเด่น พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 19.1 พิจารณาจากรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น 
 19.2 ต้องเป็นผู้ฝึกสอนของจังหวัดท่ีมีช่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 33 อย่างเป็นทางการ 
 19.3 ความพร้อมของทีม/นักกีฬา ได้แก่ การตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกระเบียบและความมีระเบียบ 
 19.4 ทักษะและความสามารถของทีม/นักกีฬา ได้แก่ ความสามารถของทีมและเฉพาะตัว  
 19.5 การรักษากฎกติกาของทีม/นักกีฬา ได้แก่ การเช่ือฟังและยอมรับการตัดสินตลอดจนการเล่นตามกติกา 16.6 
การสร้างสรรค์ของทีม/นักกีฬา 
 19.7 ความมีน้ าใจนักกีฬาของทีม/นักกีฬา 
 19.8 มีทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนหรือเป็นนักกีฬาดีเย่ียม 
 19.9 มีมารยาทให้เกียรติและเคารพผู้อื่น 
 
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
20. ก าหนดการแข่งขัน 

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 ระหว่างวันท่ี 16 - 26 มีนาคม 2560 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


